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ВСТУП 

 
 

Сучасні методи обробки, передачі та накопичення інформації сприяли появі 

загроз, пов'язаних з можливістю втрати, перекручування та розкриття даних, які 

адресовані або належать кінцевим користувачам. Тому забезпечення 

інформаційної безпеки комп'ютерних систем і мереж є одним з провідних 

напрямків розвитку ІТ. Комп'ютерні інформаційні технології швидко 

розвиваються та вносять помітні зміни в наше життя. Інформація стала товаром, 

який можна придбати, продати, обміняти. При цьому вартість інформації часто в 

сотні разів перевершує вартість комп'ютерної системи, в якій вона зберігається. 

Інформаційна безпека комп'ютерних систем досягається забезпеченням 

конфіденційності, цілісності та достовірності даних, що обробляються, а також 

доступності та цілісності інформаційних компонентів і ресурсів системи. При 

розробці комп'ютерних систем, вихід з ладу або помилки в роботі можуть 

призвести до тяжких наслідків, питання комп'ютерної безпеки стають 

першочерговими.  

Відомо багато заходів, спрямованих на забезпечення комп'ютерної безпеки, 

основними серед них є технічні, організаційні та правові. Захищеність 

інформаційної системи від випадкового або навмисного втручання, що завдає 

шкоди власникам або користувачам інформації, залежить, в основному, від 

доступності (можливість за розумний час отримати необхідну інформаційну 

послугу); цілісності (актуальність і несуперечність інформації, її захищеність від 

руйнування і несанкціонованого зміни); конфіденційності (захист від 

несанкціонованого прочитання).  

Сучасна інформаційна система являє собою складну систему, що 

складається з великого числа компонентів різного ступеня автономності, які 

пов'язані між собою і обмінюються даними. Практично кожен компонент може 

піддатися зовнішньому впливу або вийти з ладу.Оскільки інформація дуже 

важлива, а кількість людей бажаючих заволодіти нею досить велика, то її слід 

захищати. 



Тому спеціалісти використовуют різні методи  та протоклои і для 

забезпечення безпеки інформації , яка передаеться  по каналах зв'язку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

VPN  Virtual Private Network «віртуальна приватна мережа» 

TCP Transmission Control Protocol протокол управління передачею.  

UDP User Datagram Protocol - протокол призначених для користувача датаграм.  

PPP Point-to-Point Protocol - двоточковий протокол канального рівня (Data Link) 

мережевий моделі OSI.  

PPPoE Point-to-point protocol over Ethernet - мережевий протокол канального рівня 

другий рівень мережевої моделі OSI.  

IPsec скорочення від IP Security - набір протоколів для забезпечення захисту 

даних, що передаються по межсетевому протоколу IP.  

OpenVPN - вільна реалізація технології віртуальної приватної мережі (VPN). 

PPTP  Point-to-Point Tunneling Protocol - тунельний протокол типу точка-точка . 

L2TP  Layer 2 Tunneling Protocol - протокол тунелювання другого рівня. 

MPLS Multiprotocol label switching - багатопротокольна комутація по мітках. 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line - асиметрична цифрова абонентська 

лінія. 

VLAN  Virtual Local Area Network - топологічна ( «віртуальна») локальна 

комп'ютерна мережа . 

DD-WRT - це мікропрограмне забезпечення на базі Linux для бездротових 

маршрутизаторів та точок доступу . 

OpenWrt OPEN Wireless RouTer - проект з відкритим кодом для вбудованої 

операційної системи на базі Linux. 

LAN - локальні мережі (Local Area Network). 

ЕОМ - комп'ютер (и). 

LNS - L2TP Network Server, сервер доступу до локальної мережі по L2TP; 

LAC - L2TP Access Concentrator, пристрій для прозорого підключення своїх 

користувачів до LNS через мережу тієї чи іншої архітектури; 

PSTN - коммутируемая телефонна мережа (Public Switched Telephone Network); 

 



1  ТЕХНОЛОГІЯ VPN 

 

 

1.1. Загальні характеристики VPN 

 

VPN (англ. Virtual Private Network «віртуальна приватна мережа») - 

узагальнена назва технологій, що дозволяють забезпечити одне або кілька 

мережних з'єднань (логічну мережу) поверх іншої мережі (наприклад Інтернет). 

Незважаючи на те, що комунікації здійснюються по мережах з меншим або 

невідомим рівнем довіри (наприклад по публічних мереж) рівень довіри до 

побудованої логічної мережі не залежить від рівня довіри до базових мереж 

завдяки використанню засобів криптографії (шифрування, аутентифікації, 

інфраструктури відкритих ключів, засобів для захисту від повторів і змін 

переданих по логічної мережі повідомлень). 

Залежно від застосовуваних протоколів і призначення, VPN може 

забезпечувати з'єднання трьох видів: вузол-вузол, вузол-мережу та мережу-

мережу. 

Що ж таке VPN? Існує безліч визначень, проте головною відмінною рисою 

даної технології є використання мережі Internet в якості магістралі для передачі 

корпоративного IP-трафіку. Мережі VPN призначені для вирішення завдань 

підключення кінцевого користувача до віддаленої мережі і з'єднання декількох 

локальних мереж. Структура VPN включає в себе канали глобальної мережі, 

захищені протоколи і маршрутизатори. 

VPN-пристрій розташовується між внутрішньою мережею і Інтернет на 

кожному кінці з'єднання. Коли дані передаються через VPN, вони зникають «з 

поверхні» в точці відправлення та знову з'являються тільки в точці призначення. 

Цей процес прийнято називати «туннелюванням». Це означає створення логічного 

тунелю в мережі Інтернет, який з'єднує дві крайні точки. Завдяки тунелюванню 

приватна інформація стає невидимою для інших користувачів Інтернету. Перш 

ніж потрапити в інтернет-тунель, дані шифруються, що забезпечує їх додатковий 

захист. Протоколи шифрування бувають різні. Все залежить від того, який 



протокол тунелювання підтримується тим або іншим VPN-рішенням. Ще однією 

важливою характеристикою VPN-рішень є діапазон підтримуваних протоколів 

аутентифікації. Більшість популярних продуктів працюють зі стандартами, 

заснованими на використанні відкритого ключа, такими як X.509. Це означає, що, 

посиливши свою віртуальну приватну мережу відповідним протоколом 

аутентифікації, ви зможете гарантувати, що доступ до ваших захищеним тунелях 

отримають тільки відомі вам люди. 

 
Рис. 1.1.  Принцип роботи технології VPN 

  Сьогодні технологія VPN завоювала загальне визнання і будь-який 

адміністратор вважає своїм обов'язком організувати VPN-канали для 

співробітників, що працюють поза офісом . 

 
Рис.1.2. Технологія VPN 

VPN  являє собою об'єднання окремих машин або локальних мереж у 

віртуальній мережі, яка забезпечує цілісність і безпеку переданих даних. Вона має 

властивості виділеної приватної мережі і дозволяє передавати дані між двома 

комп'ютерами через проміжну мережу (internetwork), наприклад Internet. 

VPN відрізняється низкою економічних переваг в порівнянні з іншими 

методами віддаленого доступу. По-перше, користувачі можуть звертатися до 

корпоративної мережі, не встановлюючи з нею комутоване з'єднання, таким 



чином, відпадає потреба у використанні модемів. По-друге, можна обійтися без 

виділених ліній. 

Маючи доступ в Інтернет, будь-який користувач може без проблем 

підключитися до мережі офісу своєї фірми. Слід зауважити, що 

загальнодоступність даних зовсім не означає їх незахищеність. Система безпеки 

VPN - це броня, яка захищає всю корпоративну інформацію від 

несанкціонованого доступу. Перш за все, інформація передається в 

зашифрованому вигляді. Прочитати отримані дані може лише володар ключа до 

шифру. Найбільш часто використовуваним алгоритмом кодування є Triple DES, 

який забезпечує потрійне шифрування (168 розрядів) з використанням трьох 

різних ключів. 

Підтвердження достовірності включає в себе перевірку цілісності даних та 

ідентифікацію користувачів, задіяних в VPN. Перша гарантує, що дані дійшли до 

адресата саме в тому вигляді, в якому були послані. Найпопулярніші алгоритми 

перевірки цілісності даних - MD5 і SHA1. Далі система перевіряє, чи не були 

змінені дані під час руху по мережах, помилково або зловмисно. Таким чином, 

побудова VPN передбачає створення захищених від стороннього доступу тунелів 

між декількома локальними мережами або віддаленими користувачами. 

Для побудови VPN необхідно мати на обох кінцях лінії зв'язку програми 

шифрування вихідного і дешифрування вхідного трафіків. Вони можуть 

працювати як на спеціалізованих апаратних пристроях, так і на ПК з такими 

операційними системами як Windows, Linux або NetWare. 

Управління доступом, аутентифікація і шифрування - найважливіші 

елементи захищеного з'єднання. 

 

1.2. Протоколи VPN  

 

Протокол VPN визначає, яким чином система VPN взаємодіє з іншими 

системами в інтернеті, а також рівень захищеності трафіку. Якщо розглянута 

організація використовує VPN тільки для внутрішнього інформаційного обміну, 

питання про взаємодію можна залишити без уваги. Однак якщо організація 



використовує VPN для з'єднання з іншими організаціями, власні протоколи 

використовувати, швидше за все, не вдасться. Протокол VPN впливає на 

загальний рівень безпеки системи. Причиною цього є той факт, що протокол VPN 

використовується для обміну ключами шифрування між двома кінцевими 

вузлами. Якщо цей обмін не захищений, зловмисник може перехопити ключі і 

потім розшифрувати трафік, звівши нанівець всі переваги VPN. 

Для того щоб була можливість створення VPN на базі обладнання і 

програмного забезпечення від різних виробників необхідний певний стандартний 

механізм. Таким механізмом побудови VPN є протокол Internet Protocol Security 

(IPSec). IPSec описує всі стандартні методи VPN. Цей протокол визначає методи 

ідентифікації при ініціалізації тунелю, методи шифрування, які використовуються 

кінцевими точками тунелю і механізми обміну і управління ключами шифрування 

між цими точками. З недоліків цього протоколу можна відзначити те, що він 

орієнтований на IP. 

Іншими протоколами побудови VPN є протоколи PPTP (Point-to-Point 

Tunneling Protocol), розроблений компаніями Ascend Communications і 3Com, L2F 

(Layer-2 Forwarding) - компанії Cisco Systems і L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol), 

який об'єднав обидва вищеназвані протоколу. Однак ці протоколи, на відміну від 

IPSec, не є повнофункціональними (наприклад, PPTP не визначає метод 

шифрування) 

Говорячи про IPSec, не можна забувати про протокол IKE (Internet Key 

Exchange), що дозволяє забезпечити передачу інформації по тунелю, виключаючи 

втручання ззовні. Цей протокол вирішує завдання безпечного управління та 

обміну криптографічними ключами між віддаленими пристроями, в той час, як 

IPSec кодує і підписує пакети. IKE автоматизує процес передачі ключів, 

використовуючи механізм шифрування відкритим ключем, для встановлення 

безпечного з'єднання. Крім цього, IKE дозволяє виробляти зміна ключа для вже 

встановленого з'єднання, що значно підвищує конфіденційність переданої 

інформації. 



Інкапсуляція - забезпечує мультиплексування декількох транспортних 

протоколів по одному каналу; 

Протокол LCP - PPP задає гнучкий LCP для установки, настройки і 

перевірки каналу зв'язку. LCP забезпечує узгодження формату інкапсуляції, 

розміру пакета, параметри установки і розриву з'єднання, а також параметри 

аутентифікації. Як протоколів аутентифікації можуть використовуватися PAP, 

CHAP і ін .; 

Протоколи керування мережею - надають специфічні конфігураційні 

параметри для відповідних транспортних протоколів. Наприклад, IPCP протокол 

управління IP. 

Для формування тунелів VPN використовуються протоколи PPTP,  L2TP, 

IPsec, OpenVPN. 

1.2.1  PPTP 

 

Рис. 1.3 PPTP 

PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling Protocol) - це тунельний протокол типу 

точка-точка. Протокол PPTP, що працює на TCP-порту 1723, - це один з 

найстаріших протоколів VPN, який використовувався ще на Windows 95 і з тих 

пір є стандартним для всіх версій Windows. Протокол PPTP був розроблений з 

ініціативи Microsoft. 

З усіх протоколів VPN PPTP є одним з найбільш поширених, найбільш 

простих в налаштуванні і найбільш швидких протоколів. З цієї причини PPTP 

особливо часто використовується в додатках, в яких швидкість має першорядне 

значення, наприклад, для передачі потокового аудіо або відео, а також на більш 

старих і повільних пристроях з більш обмеженими процесорами. 



Протокол PPTP - дозволяє инкапсулювати IP-, IPX- і NetBEUI-трафік в 

заголовки IP для передачі по IP-мережі, наприклад Internet. 

Специфікація протоколу була опублікована як «інформаційна» RFC 2637 в 

1999 році. Вона не була ратифікована IETF. Протокол вважається менш 

безпечним, ніж IPSec.  

PPTP працює, встановлюючи звичайну PPP сесію з протилежною стороною 

за допомогою протоколу Generic Routing Encapsulation(GRE). Друге з'єднання на 

TCP-порту тисячу сімсот двадцять три використовується для ініціації і управління 

GRE-з'єднанням. PPTP складно перенаправляти за мережевий екран, так як він 

вимагає одночасного встановлення двох мережевих сесій. 

Безпека протоколу PPTP 

 

PPTP-трафік може бути зашифрований за допомогою MPPE. Для 

аутентифікації клієнтів можуть використовуватися різні механізми, найбільш 

безпечні з них - MS-CHAPv2 і EAP-TLS. 

PPTP був об'єктом безлічі аналізів безпеки, в ньому були виявлені різні 

серйозні уразливості. Відомі відносяться до використовуваних протоколах 

аутентифікації PPP, влаштуванню протоколу MPPE і інтеграції між аутентифікації 

MPPE і PPP для установки сесійного ключа. Короткий огляд даних вразливостей: 

MSCHAP-v1 абсолютно ненадійний. Існують утиліти для легкого вилучення 

хешів паролів з перехопленого обміну MSCHAP-v1. 

MSCHAP-v2 вразливий для словникової атаки на перехоплені challenge 

response пакети. Існують програми, які виконують даний процес.  

Просте перехоплення трафіку (атакою Man-in-the-Middle або сніффером в 

бездротової мережі) дозволить отримати DES-ключі.  

DES може бути легко зламаний за допомогою спеціалізованого обладнання. 

Зокрема, CloudCracker, здатний з'ясувати хеш NT в зареєстрованих мережевих 

пакетах, який служить основою для аутентифікації і кодування PPTP - і WLAN з 

WPA2 і EAP / MS-CHAPv2. 



MS-CHAPv2 використовує NT-хеш для створення трьох ключів DES, які він 

використовує для триразового кодування запиту сервера, а потім створює 

відповідь. Зелені області відправляються у вигляді відкритого тексту 

 

Рис.1.4 Хеші 

Так зловмисник може підслуховувати виклик і відповідь,  потрібно всього 

лише випробувати всі 256 можливих ключів DES, щоб знайти правильні і зібрати 

їх знову в хеш NT.  

Тут ми бачимо шо в файлі PCAP зібраного за допомогою TCPDUMP процес 

входу дійсно був записаний: 

IP 193.99.XX.XX > 192.168.69.169: GREv1, call 45515, seq 5, ack 4, length 60: 

 CHAP, Challenge (0x01), id 111,Value e5df... , Name pptpXY.heise.de 

IP 192.168.69.169 > 193.99.XX.XX: GREv1, call 39936, seq 6, ack 6, length 80: 

CHAP, Response (0x02), id 111, Value d4528..., Name jutest 

IP 193.99.XX.XX > 192.168.69.169: GREv1, call 45515, seq 7, ack 6, length 83: 

 CHAP, Success (0x03), id 111, Msg S=6E9...406 M=Access granted 

Потім, за допомогою інструмента chapcrack з відкритим вихідним кодом можно  

витягнути три хеша, закодованих в DES, з  файлу PCAP і використовує їх для 

створення токена авторизації 

./chapcrack.py parse -i ./my-pptp-chap.cap 

Got completed handshake [192.168.69.169 --> 193.99.XXX.YYY] 

Cracking K3.............. 

User = jutest 

    C1 = 4de9d262a222e617 

    C2 = d5e0d1eb316886a6 

    C3 = 9a441fe1dc7001fe 



    P = 36b29bb9b0140fc0 

    K3 = d9c50000000000 

CloudCracker Submission = $99$NrKbubAUD8BN6dJioiLmF9Xg0esxaIam2cU= 

Сценарій Python використовував хеші запиту для створення токена 

відправки, який ми потім передали в CloudCracker, щоб отримати решту хеша NT. 

При використанні MSCHAP-v1, MPPE використовує однаковий RC4 

сесійний ключ для шифрування інформаційного потоку в обох напрямках. Тому 

стандартним методом є виконання XOR'а потоків з різних напрямків разом, 

завдяки чому криптоаналитик може дізнатися ключ.  

MPPE використовує RC4 потік для шифрування. Не існує методу для 

аутентифікації цифробуквеного потоку і тому даний потік вразливий для атаки, 

що робить підміну бітів. Зловмисник легко може змінити потік при передачі і 

замінити деякі біти, щоб змінити вихідний потік без небезпеки свого виявлення. 

Дана підміна бітів може бути виявлена за допомогою протоколів, які вважають 

контрольні суми.  

1.2.2  L2TP 

 

Рис. 1.5 L2TP 

 

L2TP (англ. Layer 2 Tunneling Protocol - протокол тунелювання другого 

рівня) - в комп'ютерних мережах туннельний протокол, що використовується для 

підтримки віртуальних приватних мереж. Головне достоїнство L2TP полягає в 

тому, що цей протокол дозволяє створювати тунель не тільки в мережах IP, але і в 

таких, як ATM, X.25 і Frame Relay. 



Незважаючи на те, що L2TP діє на зразок протоколу канального рівня 

моделі OSI, насправді він є протоколом сеансового рівня і використовує 

зареєстрований UDP-порт 1701. 

Протокол L2TP - дозволяє шифрувати і передавати IP-трафік з 

використанням будь-яких протоколів, що підтримують режим "точка-точка" 

доставки дейтаграм. 

На рисунку  показана схема роботи протоколу L2TP. 

 

Рис. 1.6 схема роботи протоколу L2TP 

 

• LAN - локальні мережі (Local Area Network), до яких підключаються через 

L2TP; 

• ЕОМ - комп'ютер (и), підключені до локальної мережі безпосередньо; 

• LNS - L2TP Network Server, сервер доступу до локальної мережі по L2TP; 

• LAC - L2TP Access Concentrator, пристрій для прозорого підключення своїх 

користувачів до LNS через мережу тієї чи іншої архітектури; 

• Віддалена система - система, яка бажає підключитися до LAN через L2TP; 

• Клієнт LAC - ЕОМ, яка сама для себе виконує роль LAC для підключення до 

LNS; 

• PSTN - коммутируемая телефонна мережа (Public Switched Telephone Network); 

• Інтернет, Мережа Frame Relay або ATM - мережі різних архітектур. 

Метою тут є туннелирование кадрів PPP між вилученою системою або 

клієнтом LAC і LNS, розміщеному в LAN. 

Дистанційна система ініціює PPP-з'єднання з LAC через телефонну мережу 

PSTN (Public Switched Telephone Network). LAC потім прокладає тунель для PPP-

з'єднання через Інтернет, Frame Relay або ATM до LNS, і таким чином 



здійснюється доступ до вихідної LAN. Адреси віддаленій системі надаються 

вихідної LAN через узгодження з PPP NCP. Аутентифікація, авторизація та 

аккаунтинга можуть бути надані областю управління LAN, як якщо б користувач 

був безпосередньо з'єднаний з сервером мережевого доступу NAS. 

LAC-клієнт (ЕОМ, яка виконує програму L2TP) може також брати участь в 

тунелюванні до вихідної LAN без використання окремого LAC, якщо ЕОМ, що 

містить програму LAC-клієнта, вже має з'єднання з Інтернет. Створюється 

«віртуальне» PPP-з'єднання, і локальна програма L2TP LAC формує тунель до 

LNS. Як і в описаному вище випадку, адресація, аутентифікація, авторизація та 

аккаунтинга будуть забезпечені областю управління вихідної LAN. 

1.2.3  OpenVPN 

 

OpenVPN - вільна реалізація технології віртуальної приватної мережі (VPN) 

з відкритим вихідним кодом для створення зашифрованих каналів типу точка-

точка або сервер-клієнти між комп'ютерами. Вона дозволяє встановлювати 

з'єднання між комп'ютерами, що знаходяться за NAT і мережевим екраном, без 

необхідності зміни їх налаштувань. OpenVPN була створена Джеймсом Йонаном 

(James Yonan) і розповсюджується під ліцензією GNU GPL 

Для забезпечення безпеки керуючого каналу і потоку даних OpenVPN 

використовує бібліотеку OpenSSL. Це дозволяє задіяти весь набір алгоритмів 

шифрування, доступних в даній бібліотеці. Також може використовуватися 

пакетна аутентифікація HMAC, для забезпечення більшої безпеки, і апаратне 

прискорення для поліпшення продуктивності шифрування. Ця бібліотека 

використовує OpenSSL, а точніше протоколи SSLv3 / TLSv1.2. OpenVPN 

використовується в операційних системах Solaris, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, 

GNU / Linux, Apple Mac OS X, QNX, Microsoft Windows, Android, iOS. 

OpenVPN проводить всі мережеві операції через TCP- або UDP-протокол. У 

загальному випадку кращим є UDP з тієї причини, що через тунель проходить 

трафік мережевого рівня і вище по OSI, якщо використовується TUN-з'єднання, 

або трафік канального рівня і вище, якщо використовується TAP. Це означає, що 



OpenVPN для клієнта виступає протоколом канального або навіть фізичного 

рівня, а значить, надійність передачі даних може забезпечуватися вищестоящими 

по OSI рівнями, якщо це необхідно. Саме тому протокол UDP за своєю 

концепцією найбільш близький до OpenVPN, тому що він, як і протоколи 

канального і фізичного рівнів, не забезпечує надійність з'єднання, передаючи цю 

ініціативу більш високих рівнів. Якщо ж налаштувати тунель на роботу по ТСР, 

сервер в типовому випадку буде отримувати ТСР-сегменти OpenVPN, які містять 

інші ТСР-сегменти від клієнта.  

В результаті в ланцюзі виходить подвійна перевірка на цілісність 

інформації, що абсолютно не має сенсу, тому що надійність не підвищується, а 

швидкості з'єднання і пінгу знижуються.. Також можлива робота через більшу 

частину проксі-серверів, включаючи HTTP, SOCKS, через NAT і мережеві 

фільтри. Сервер може бути налаштований на призначення мережевих 

налаштувань клієнту. Наприклад: IP-адреса, налаштування маршрутизації і 

параметри з'єднання. OpenVPN пропонує два різних варіанти мережних 

інтерфейсів, використовуючи драйвер TUN / TAP. Можливо створити тунель 

мережевого рівня, званий TUN, і канального рівня - TAP, здатний передавати 

Ethernet-трафік. Також можливе використання бібліотеки компресії LZO для 

стиснення потоку даних. Використовуваний порт 1194 виділений Internet Assigned 

Numbers Authority для роботи даної програми. Версія 2.0 дозволяє одночасно 

керувати кількома тунелями, на відміну від версії 1.0, що дозволяла створювати 

тільки 1 тунель на 1 процес. 

Використання в OpenVPN стандартних протоколів TCP і UDP дозволяє 

йому стати альтернативою IPsec в ситуаціях, коли Інтернет-провайдер блокує 

деякі VPN-протоколи.  



 

Рис. 1.7 OpenVPN 

 

1.2.4  IPSec 

 

IPsec (скорочення від IP Security) - набір протоколів для забезпечення 

захисту даних, що передаються по межсетевому протоколу IP. Дозволяє 

здійснювати підтвердження справжності (аутентифікацію), перевірку цілісності та 

/ або шифрування IP-пакетів. IPsec також включає в себе протоколи для 

захищеного обміну ключами в мережі Інтернет. В основному, застосовується для 

організації VPN-з'єднань. 

Протокол IPsec - дозволяє шифрувати і инкапсулировать корисну 

інформацію протоколу IP в заголовки IP для передачі по IP-мереж. 

Побудова захищеного каналу зв'язку може бути реалізовано на різних 

рівнях моделі OSI. Так, наприклад, популярний SSL-протокол працює на рівні 

уявлення, а PPTP - на сеансовому. 

У питанні вибору рівня реалізації захищеного каналу кілька суперечливих 

аргументів: з одного боку, за вибір верхніх рівнів говорить їх незалежність від 

виду транспортування (вибору протоколу мережевого і канального рівнів), з 

іншого боку, для кожної програми необхідна окрема настройка і конфігурація. 

Плюсом у виборі нижніх рівнів є їх універсальність і наочність для додатків, 

мінусом - залежність від вибору конкретного протоколу (наприклад, PPP або 

Ethernet). Компромісом у виборі рівня є IPsec: він розташовується на мережевому 

рівні, використовуючи найпоширеніший протокол цього рівня - IP. Це робить 



IPsec гнучкішим, так що він може використовуватися для захисту будь-яких 

протоколів, що базуються на TCP і UDP. У той же час, він прозорий для більшості 

додатків.  

IPsec є набором стандартів Інтернету і свого роду «надбудовою» над IP-

протоколом. Його ядро складають три протоколи : 

Authentication Header (АН) забезпечує цілісність переданих даних, 

аутентифікацію джерела інформації і функцію щодо запобігання повторної 

передачі пакетів 

Encapsulating Security Payload (ESP) забезпечує конфіденційність 

(шифрування) переданої інформації, обмеження потоку конфіденційного трафіку. 

Крім цього, він може виконувати функції AH: забезпечити цілісність переданих 

даних, аутентифікацію джерела інформації і функцію щодо запобігання повторної 

передачі пакетів. При застосуванні ESP в обов'язковому порядку повинен 

вказуватися набір послуг із забезпечення безпеки: кожна з його функцій може 

включатися опціонально. 

Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) - 

протокол, який використовується для первинної настройки з'єднання, взаємної 

аутентифікації кінцевими вузлами один одного і обміну секретними ключами. 

Протокол передбачає використання різних механізмів обміну ключами, 

включаючи завдання фіксованих ключів, використання таких протоколів, як 

Internet Key Exchange, Kerberized Internet Negotiation of Keys (RFC 4430) або 

записів DNS типу IPSECKEY (RFC 4025). 

Також одним з ключових понять є Security Association (SA). По суті, SA є набором 

параметрів, що характеризують з'єднання. Наприклад, використовувані алгоритм 

шифрування і хеш-функція, секретні ключі, номер пакета і ін. Тунельний і 

транспортний режими. 

IPsec може функціонувати в двох режимах: транспортному і тунельному. 

У транспортному режимі шифруються (або підписуються) тільки дані IP-

пакета, вихідний заголовок зберігається. Транспортний режим, як правило, 

використовується для встановлення з'єднання між хостами. Він може також 



використовуватися між шлюзами для захисту тунелів, організованих яким-небудь 

іншим способом (див., Наприклад, L2TP). 

У тунельному режимі шифрується весь вихідний IP-пакет: дані, заголовок, 

маршрутна інформація, а потім він вставляється в поле даних нового пакета, 

тобто відбувається інкапсуляція . Тунельний режим може використовуватися для 

підключення віддалених комп'ютерів до віртуальної приватної мережі або для 

організації безпечної передачі даних через відкриті канали зв'язку (наприклад, 

Інтернет) між шлюзами для об'єднання різних частин віртуальної приватної 

мережі. 

Режими IPsec не є взаємовиключними. На одному і тому ж вузлі деякі SA 

можуть використовувати транспортний режим, а інші - тунельний. 

 

Рис. 1.8 IPsec 

 

Висновок до розділу 1: 

 

Проаналізовано основні характеристики самої технології VPN  та досліжено 

основні протоколи , які вважаються найбезпечнішими.В процесі дослідження  

виокремлено   технологію OpenVPN 

 

 

 

 



2 ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ БЕЗПЕКИ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

2.1. Intranet VPN 

 

Використовують для об'єднання в єдину захищену мережу декількох 

розподілених філій однієї організації, які обмінюються даними по відкритих 

каналах зв'язку. 

Інтранет (англ. Intranet, також вживається термін интрасеть) - на відміну від 

Інтернету, це внутрішня приватна мережа організації або великого державного 

відомства. Як правило, інтранет - це Інтернет в мініатюрі, який побудований на 

використанні протоколу IP для обміну і спільного використання деякої частини 

інформації всередині цієї організації. Це можуть бути списки співробітників, 

списки телефонів партнерів і замовників. Найчастіше в розмовній мові під цим 

терміном мають на увазі тільки видиму частину інтранет - внутрішній веб-сайт 

організації. Заснований на базових протоколах HTTP і HTTPS і організований за 

принципом клієнт-сервер, інтранет-сайт доступний з будь-якого комп'ютера через 

браузер. Таким чином, інтранет - це «приватний» Інтернет, обмежений 

віртуальним простором окремо взятої організації. Intranet допускає використання 

публічних каналів зв'язку, що входять в Internet, (VPN), але при цьому 

забезпечується захист переданих даних і заходи для припинення проникнення 

ззовні на корпоративні вузли. 

Додатки в intranet засновані на застосуванні Internet-технологій і зокрема 

особливості веб-технології: гіпертекст в форматі HTML, протокол передачі 

гіпертексту HTTP і інтерфейс серверних додатків CGI. Складовими частинами 

Intranet є веб-сервери для статичної або динамічної публікації інформації і 

браузери для перегляду та інтерпретації гіпертексту. 

Як стверджує Стівен Лотон (Stephen Lawton), термін «інтранет» вперше 

народився 24 квітня 1995 в журналі «Digital News & Review», технічним 



редактором якого він був, в його статті під заголовком «Intranets fuel growth of 

Internet access tools». 

Інтранет побудований на базі тих же понять і технологій, які 

використовуються для Інтернету, такі як архітектура клієнт-сервер і стек 

протоколів Інтернет (TCP / IP). У інтранеті зустрічаються все з відомих інтернет-

протоколів, наприклад, протоколи HTTP (веб-служби), SMTP (електронна пошта), 

і FTP (передача файлів). Інтернет-технології часто використовуються для 

забезпечення сучасними інтерфейсами функції інформаційних систем, які 

розміщують корпоративні дані. 

Інтранет можна уявити як приватну версію Інтернету, або як приватна 

розширення Інтернету, обмеженого організацією за допомогою брандмауера. 

Перші інтранет-веб-сайти і домашні сторінки почали з'являтися в організаціях в 

1990-1991. Проте за неофіційними даними, термін інтранет вперше став 

використовуватися в 1992 році в таких установах, як університети і корпорації, 

що працюють в технічній сфері. 

Інтранет також протиставляють екстранеті; доступ до інтранету надано 

тільки службовцям організації, в той час як до екстранеті можуть отримати доступ 

клієнти, постачальники, або інші затверджені керівництвом особи. У Екстранет-

технології крім приватної мережі, користувачі мають доступ до Інтернет ресурсів, 

але при цьому здійснюються спеціальні заходи для безпечного доступу, 

авторизації, і аутентифікації. 

Інтранет компанії не обов'язково повинен забезпечувати доступ до 

Інтернету. Коли такий доступ все ж забезпечується, зазвичай це відбувається 

через мережевий шлюз з брандмауером, захищаючи інтранет від 

несанкціонованого зовнішнього доступу. Мережевий шлюз часто також здійснює 

призначену для користувача аутентифікацію, шифрування даних, і часто - 

можливість з'єднання по віртуальної приватної мережі (VPN) для знаходяться за 

межами підприємства співробітників, щоб вони могли отримати доступ до 

інформації про компанії, обчислювальних ресурсів і внутрішнім контактам. 

Очевидна вигода використання інтранет: 



1.Висока продуктивність при спільній роботі над якимись загальними проектами 

2.Легкий доступ персоналу до даних 

3.Гнучкий рівень взаємодії: можна міняти бізнес-схеми взаємодії як по вертикалі, 

так і по горизонталі. 

Миттєва публікація даних на ресурсах інтранет дозволяє специфічні 

корпоративні знання завжди підтримувати у формі і легко отримувати звідусіль в 

компанії, використовуючи технології Мережі та гіпермедіа. Наприклад: службові 

інструкції, внутрішні правила, стандарти, служби розсилки новин, і навіть 

навчання на робочому місці. 

Дозволяє проводити в життя загальну корпоративну культуру і 

використовувати гнучкість і універсальність сучасних інформаційних технологій 

для управління корпоративними роботами. 

Переваги веб-сайту в інтранет перед клієнтськими програмами архітектури 

клієнт-сервер 

Не потрібно інсталяція програми-клієнта на комп'ютерах користувачів (як 

неї використовується браузер). Відповідно, при змінах функціональності 

корпоративної інформаційної системи оновлення клієнтського ПЗ також не 

потрібно. 

Скорочення тимчасових витрат на рутинних операціях по введенню різних 

даних, завдяки використанню веб-форм замість обміну даними по електронній 

пошті 

Крос-платформна сумісність - стандартний браузер на Microsoft Windows, 

Mac, і GNU / Linux / * NIX. 

Планування, створення і розгортання інтранет. 

Основою для планування інтранет має бути цілеспрямоване скорочення і 

оптимізація внутрішньокорпоративного інформаційного обміну. Виходячи з цих 

цілей важливо виділити 2 - 3 найбільш важливі складові, наприклад: 

HTTP (HTTPS) Web інтранет сервер 

SMTP / IMAP e-mail поштовий сервер 

такі сервіси більшою мірою є опціональними: 



Сервер обміну повідомленнями (MSN Messenger, Jabber і ін.) 

NNTP сервер новин 

VoIP сервер внутрішньокорпоративної телефонії. 

 

Рис 2.1Intranet VPN 

 

2.2  Remote Access VPN  

 

 

Рис. 2.2 Remote Access VPN 

Шлюзи  захищеного віддаленого доступу (Remote Access VPN) - це 

програмно-апаратні або програмні комплекси, що забезпечують можливість 

захищеного підключення користувачів до ресурсів корпоративної мережі через 

Інтернет та інші відкриті мережі. Застосування таких рішень необхідно в тих 

випадках, коли потрібно забезпечити конфіденційність і цілісність даних, що 

передаються по незахищеним або недовірених каналах зв'язку. 

Використання шлюзів захищеного віддаленого доступу дозволяє будувати 

захищені мережі VPN за принципом "мережу - віддалений користувач". При 

цьому на кордоні мережі, що захищається встановлюється шлюз захищеного 

віддаленого доступу, а на комп'ютерах віддалених користувачів, підключених до 

Інтернет, встановлюються програмні VPN-клієнти. Між VPN-клієнтами і шлюзом 

здійснюється криптографічний захист переданих даних 



З точки зору використовуваних протоколів можна виділити кілька типів 

Remote Access VPN: 

1.використовують протоколи сімейства IPSec / IKE; 

2.використовують протоколи сімейства SSL / TLS; 

3.використовують пропрієтарні (власної розробки) протоколи, несумісні з іншими 

рішеннями. 

Основні функції кріптошлюзо: 

1.Забезпечення конфіденційності та цілісності даних, що передаються по 

незахищених і недовірених каналам зв'язку 

2.Найчастіше шлюзи, що забезпечують захищений віддалений доступ, одночасно 

виконують функції брандмауера, а програмні VPN-клієнти - персональних 

мережевих екранів. Також в шлюзах Remote Access VPN можуть бути реалізовані 

і інші функції. 

 

2.3  Extranet VPN  

 

 

Рис. 2.3 Extranet VPN 

 

Екстранет (англ. Extranet) - захищена від несанкціонованого доступу 

корпоративна мережа, що використовує Інтернет-технології для 

внутрішньокорпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної 

інформації і корпоративних додатків діловим партнерам компанії. 



Питання забезпечення безпеки в Екстранет набагато серйозніше, ніж в 

Інтернет. Для мережі Екстранет особливо важливі аутентифікація користувача 

(який може і не бути співробітником компанії) і, особливо, захист від 

несанкціонованого доступу, тоді як для додатків Інтернет вони грають набагато 

менш істотну роль, оскільки доступ до цієї мережі обмежений фізичними 

рамками компанії. 

Корпоративне застосування Екстранет - це закриті корпоративні портали, на 

яких розміщуються закриті корпоративні матеріали і надається доступ 

уповноваженим співробітникам компанії до додатків для колективної роботи, 

системам автоматизованого управління компанією, а також доступ до обмеженого 

ряду матеріалів партнерам і постійним клієнтам компанії. Крім того, в екстранеті 

можливе застосування і інших сервісів Інтернету: електронної пошти, FTP і т.д. 

Використовують для мереж, до яких підключаються «зовнішні» користувачі 

(наприклад замовники або клієнти). Рівень довіри до них набагато нижче, ніж до 

співробітників компанії, тому потрібне забезпечення спеціальних «рубежів» 

захисту, що запобігають або обмежують доступ останніх до особливо цінної, 

конфіденційної інформації.  

2.4 - Internet VPN  

 

Використовується для надання доступу до інтернету провайдерами, 

зазвичай якщо по одному фізичному каналу підключаються кілька користувачів. 

Протокол PPPoE став стандартом в ADSL-підключення. L2TP був широко 

поширений в середині 2000-х років в будинкових мережах: в ті часи внутрішньо 

трафік не оплачувалася, а зовнішній коштував дорого. Це давало можливість 

контролювати витрати: коли VPN-з'єднання вимкнено, користувач нічого не 

платить.  

Найчастіше використовую PPTP,L2TP для реалізації доступу до мережі 

інтернет через обладнання яке надав провайдер , або через налаштування певних 

політик( провайдера) на власному обладнанні. 

 

 



 

 

 

 

2.5 - Client/Server VPN 

 

 

Рис. 2.5Client/Server VPN 

 

Він забезпечує захист переданих даних між двома вузлами (Не мережами) 

корпоративної мережі. Особливість даного варіанту в тому, що VPN будується 

між вузлами, що перебувають, як правило, в одному сегменті мережі, наприклад 

між робочою станцією і сервером. Така необхідність дуже часто виникає в тих 

випадках, коли в одній фізичній мережі необхідно створити кілька логічних 

мереж. Наприклад коли треба розділити трафік між фінансовим департаментом та 

відділом кадрів, які звертаються до серверів, що знаходяться в одному фізичному 

сегменті. Цей варіант схожий на технологію VLAN, але замість поділу трафіку 

використовується його шифрування. 

2.6  VPN  на маршрутизаторах. 

 

Рис. 2.6 VPN  через маршрутизатор 



VPN-роутери - це маршрутизатори з попередньо встановленими 

налаштуваннями, які  підтримують протокол OpenVPN. Компа 

З ростом популярності VPN-технологій, багато користувачів стали активно 

налаштовувати VPN-з'єднання на маршрутизаторах заради збільшення безпеки в 

мережі.  VPN з'єднання, сконфигурированное на маршрутизаторі шифрує 

мережевий трафік всіх приєднаних пристроїв, в тому числі і тих, які не 

підтримують VPN-технологій.  

Багато маршрутизатори підтримують VPN-з'єднання і мають вбудований 

VPN-клієнт. Існують маршрутизатори для яких потрібне програмне забезпечення 

з відкритим вихідним кодом, таке як DD-WRT, OpenWRT і Tomato, для того щоб 

підтримувати OpenVPN протокол. 

 

 

Висновок до розділу 2 

Досліджено та проаналізовано методи реалізації VPN підключень та їх 

використання. Із усіх методів  відокремлено 2 (Intranet VPN та Remote Access 

VPN) найпоширені за своїми характеристиками, безпечністю та 

розповсюдженістю  у різніх галузях застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ, НАЛАШТУВАНЯ, ПЕРЕВІРКА VPN 

 

 

3.1 Налаштуваня PPTP сервера на базі Windows Server 2008 R2 

Переходимо в  "Диспетчер сервера" - "Ролі" - "Додати ролі" - "Далі". 

 

Рис.  3.1Налаштуваня PPTP сервера 

Вибираємо "Служби політики мережі та доступу 

"  

Рис. 3.2 Налаштуваня PPTP сервера 



 

Рис. 3.3 Налаштуваня PPTP сервера 

Заходимо в "Диспетчер сервера" - "Ролі" - "Маршрутизація і віддалений доступ". 

 

Рис.  3.4 Налаштуваня PPTP сервера 

"Правий клік" - запускаємо "Налаштувати і включити маршрутизацію і 

віддалений доступ". Вибираємо "Особливу конфігурацію". 



 

Рис.  3.5 Налаштуваня PPTP сервера 

Ставимо галочку на "Доступ до віртуальної приватної мережі (VPN)". 

 

Рис.  3.6 Налаштуваня PPTP сервера 

"Далі" - "Готово" - "Запустити службу". 



Для підключення до PPTP VPN з ОС Windows : переходимо в панель 

управління, далі: "Мережа та інтернет" потім в: "Центр управління мережами" та 

вибираємо" Налаштування нового підключення або мережі ". 

 

Рис.3.7  Підключення до PPTP 

Далі "Підключення до робочого місця". 

 

Рис. 3.8 Підключення до PPTP 

" Використовувати моє підключення до інтернету (VPN)". 



 

Рис. 3.9 Підключення до PPTP 

В полі інтернет адресу вводимо IP  - "Далі" 

 

Рис. 3.10 Підключення до PPTP 

Пишемо ім'я користувача, якому ми попередньо відкривали доступ, і його 

пароль – натискаемо "Підключити". 

 

 

Рис. 3.11  Підключення до PPTP 



Після підключення бачимо , що наша IP адреса змінилася , а отже ми все 

зробіли вірно. 

 

Рис. 3.12 Підключення до PPTP 

 

   3.2 - налаштуваня  PPTP на базі ОС Linux 

 

Для початку потрібно повністю обновити вашу операційну систему. Для 

цього переходимо до терміналу та вводимо  команди: 

1) sudo apt-get update 

2) sudo apt-get dist-upgrade. 

Після того як закінчеться оновлення системи переходимо до налаштування 

PPTP сервера. 

В терміналі вводимо команди  

1 )apt-get install pptpd. 

2)sudo  nano /etc/pptpd.conf в файлі конфігурації проводимо перші налаштування . 

option /etc/ppp/pptpd-options 

 logwtmp localip 10.1.0.1  

remoteip 10.1.0.2-255 

 bcrelay eth0 

Натискаемо ctrl + o для збереження вище написанного. 

3) nano /etc/ppp/pptpd-options 

name pptpd  

refuse-pap 



 refuse-chap 

 refuse-mschap 

 require-mschap-v2  

require-mppe-128 

 ms-dns 8.8.8.8  

ms-dns 8.8.4.4 

 proxyarp nodefaultroute  

lock nobsdcomp 

4) nano /etc/ppp/chap-secrets 

# client server secret IP addresses  

username pptpd password * 

5) sudo nano /etc/ppp/ip-up 

В нёго дописуемо в кінець: ifconfig $1 mtu 1492 

6) nano /etc/sysctl.conf раскоментувати рядок net.ipv4.ip_forward = 1. 

7) sysctl –p 

8) Дивимося, через який інтерфейс в інтернет дивиться сервер: ifconfig 

9) nano run-iptables.sh да добавляемо првила до файлу конфигурації 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT  

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j MASQUERADE 

iptables -I INPUT -s 10.1.0.0/24 -i ppp0 -j ACCEPT 

iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT 

Зберігаємо, виходимо. 

Після виконуемо команду : для надання прав виконная для файлу , та 

перезапуску сервісу VPN 

chmod +x run-iptables.sh ./run-iptables.sh service pptp restart. 

Для перевірки виконуемо команду : 

netstat -an | grep 1723, в результаті бачимо : 

tcp 0 0 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN, це означае шо порт піднятій та сервер 

працюе. 



Процедура підключення: 

 

1)Натискаемо” Змінити з'єднання “. 

Рис.  3.13 Підключення до VPN Ubuntu 

1) Додати 

 

Рис. 3.14 Підключення до VPN Ubuntu 

 Вибираемо протокол Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). 

 



Рис. 3.15Підключення до VPN Ubuntu 

4)Натискаемо “Створити ” 

Та водимо інформацію  

Введіть будь-яку назву підключення 

Введіть IP адреса VPN сервера 

Логін та пароль VPN. Якщо поле Пароль недоступно, то переходите до пункту 5 

Натисніть на іконку в поле Пароль і виберіть Store the password only for this 

user. Після цього поле Пароль стане активно. 

 

Рис. 3.16Підключення до VPN Ubuntu 

 Пункт Використовувати шифрування MPPE і виберіть шифрування. 128bit 

 



Рис. 3.17. Підключення до VPN Ubuntu 

PPTP VPN підключення успішно створено. 

 

Рис. 3.18 Підключення до VPN Ubuntu 

Підключіться до  VPN. 

 

Рис. 3.19. Підключення до VPN Ubuntu 

Підключення успішно встановлено. 

 

Рис.  3.20. Результат підключення до VPN Ubuntu 

Перевіряємо 



 

Рис.  3.21. Результат 

 

3.3.  Налаштуваня  PPTP на базі ОС DD-WRT 

 

1)Переходимо до веб-доступу нашого роутера.в браузері вводимо 

192.168.1.1 

Водимо пару Login , Paasword. 

Переходимо на вкладку :”Служби ”далі до вкладки PPTP. 

 

Рис. 3.21.  Налаштуваня  PPTP на базі ОС DD-WRT 



Відповідно, в розділі Служби переходимо на закладку PPTP, де чекбокс 

"Сервер PPTP" перемикаємо в значення "Enable". Після цього з'являться додаткові 

опції настройки. Розглянемо їх більш детально. 

Підтримка Broadcast (Broadcast support) - підтримка передачі 

шіровещательних розсилок через VPN. Без необхідності краще не включати, тому 

що широкомовний трафік може істотно знизити швидкодію VPN каналу. 

Особливо буде помітно на низькошвидкісних підключеннях. У моєму окремому 

випадку пропускна здатність каналу - 100Mbps, тому опція включена. 

MPPE шифрування (MPPE Encryption) - протокол шифрування даних в VPN 

мережах.  

DNS1, DNS2, WINS1 і WINS2 - відповідно DNS і WINS сервера всередині нашої 

локальної мережі. 

MTU і MRU - максимальний розмір блоку передовать / прийнятих даних. 

Параметри підбирають для оптимізації швидкодії і стабільності роботи VPN 

з'єднання.  

IP сервера (Server IP) - IP-адреса нашого PPTP-сервера.  

IP-адреса (а) клієнтів (Client IP (s)) - діапазон IP-адрес, які будуть видаватися 

VPN-клієнтам. Необхідно стежити, щоб цей діапазон не перетинався з 

локальними адресами у вашій мережі. 

Макс.чісло ассоціірованн.кліентов (Max Associated Clients) - максимальна 

кількість одночасних VPN підключень.  

CHAP-Secrets - в це поле вносяться облікові дані VPN-клієнтів - логіни і паролі. 

Формат введення наступний: логін * пароль *.  

Застосовуємо зміни і перезавантажуємо маршрутизатор. 

Підключеня до VPN серверу проходить як зазвичай. 

 

3.4. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

Нам потрібно встановлена роль Служби політики мережі та доступу, яка повинна 

містити Служби маршрутизації і віддаленого доступу. 



 

Рис.  3.22.  Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

Подальша настройка проводиться через“ Оснащення Маршрутизація і 

віддалений доступ“, доступною в меню Пуск - Адміністрування. При першому 

зверненні буде запущений майстер, який допоможе нам швидко налаштувати 

необхідні служби. Якщо ми плануемо використовувати цей сервер як роутер, для 

забезпечення доступу в інтернет комп'ютерів локальної мережі, то слід вибрати 

Доступ до віртуальної приватної мережі (VPN) і NAT, якщо нам потрібен тільки 

VPN-сервер, то Віддалений доступ (VPN або модем). 

 

Рис. 3.23. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

 

Також досить часто зустрічається ситуація, коли служби NAT вже 

розгорнуті, в цьому випадку потрібно включити служби VPN вручну. Для цього в 

оснащенні “ Маршрутизація і віддалений доступ“ клацніть правою кнопкою миші 

на імені сервера і виберіть Властивості. У вікні, на вкладці Загальні поставте 



перемикач IPv4-маршрутизатор в положення локальної мережі і виклику на 

вимогу, а також встановіть галочку IPv4-сервер віддаленого доступу.  

 

 

 

 

Рис. 3.24. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

На вкладці Безпека введіть попередній ключ. 

 

Рис. 3.25. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

 

Потім переходимо в розділ Порти і у властивостях L2TP встановлюємо обидві 

галочки Підключення віддаленого доступу і Підключення на вимогу, 

максимальне число портів має відповідати або перевищувати передбачувану 



кількість клієнтів. Невикористані протоколи краще відключити, прибравши з 

властивості обидві галочки. 

 

Рис.  3.26. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

У підсумку в списку портів повинні залишитися тільки L2TP порти в 

зазначеному нами кількості. 

 

Рис. 3.27. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

Налаштування L2TP підключення на клієнті проводиться стандартними 

методами, на вкладці Безпека виберіть тип VPN як L2TP з IPsec і натисніть 

кнопку “Додаткові властивості“ , у вікні, вкажіть використання попереднього 

ключа і введіть сам ключ. 



 

Рис.  3.28. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

Також не забуваемо включити використання розширеного протоколу 

аутентифікації EAP. 

 

Рис.  3.29. Налаштуваня VPN  L2TP на базі ОС Windows 

В іншому ніяких відмінностей від створення PPTP підключення немає, 

користувачі можуть підключатися до нашого сервера використовуючи свої 

облікові дані. 

 



3.5.  Налаштуваня L2TP на базі ОС Linux  

Встановимо необхідні додатки виконаши в терміналі команду : 

apt-get install openswan xl2tpd ppp 1 apt-get install openswan xl2tpd ppp. 

При установці інсталятор задасть питання про генерації ключів. 

Відмовимося від автоматичної генерації ключів (виберемо «No» в діалозі). 

Тепер нам необхідно визначитися з локальної підмережею для клієнтів 

VPN. Ми можемо зробити собі підмережу з будь-якої мережі / підмережі, що не 

маршутізіруется в інтернеті: 

10.0.0.0/8 

172.16.0.0/12 

192.0.2.0/24 

192.88.99.0/24 

192.168.0.0/16 

198.18.0.0/15 

224.0.0.0/4 

240.0.0.0/4 

100.64.0.0/10 

За допомогою  текстового редактора (vi або nano) відредагуємо файл 

/etc/ipsec.conf: 

config setup 

    dumpdir=/var/run/pluto/ 

    nat_traversal=yes 

    virtual_private=%v4:10.0.0.0/8,%v4:192.168.0.0/16,%v4:172.16.0.0/12,%v6:fd00::/8

,%v6:fe80::/10 

    protostack=netkey 

    force_keepalive=yes 

    keep_alive=60 

conn L2TP-PSK-noNAT 

    authby=secret 

    pfs=no 



    auto=add 

    keyingtries=3 

    ikelifetime=8h 

    keylife=1h 

    ike=aes256-sha1,aes128-sha1,3des-sha1 

    phase2alg=aes256-sha1,aes128-sha1,3des-sha1 

    type=transport 

    left=0.0.0.0 

    leftprotoport=17/1701 

    right=%any 

    rightprotoport=17/%any 

    dpddelay=10 

    dpdtimeout=20 

    dpdaction=clear 

 

Заміняемо 0.0.0.0 в параметрі left на зовнішній IP вашого сервера. 

Для забезпечення безпеки, IPSec буде використовувати shared-key - спільно 

використовуваний ключ. Він один для всіх користувачів, періодично його можна 

змінювати в цілях безпеки. 

Відкриваємо /etc/ipsec.secrets і додаємо рядок в представленому нижче форматі: 

0.0.0.0 %any: PSK "jhgfvbUYtgbNJYTrdf". 

Тут необхідно замінити 0.0.0.0 на зовнішній IP вашого сервера, а рядок в лапках 

на ваш власний загальний ключ. Швидко згенерувати рандомних рядок ви можете 

наприклад такою командою: openssl rand -hex 10 

Тепер переконаємося, що потрібні нам пакети встановилися з залежностей в 

першому кроці: apt-get install ppp lsof,якщо ні то воні доінсталюються 

Відкриваємо файл /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf, стираємо його вміст і додаємо наступне: 

[global] 

ipsec saref = yes 

saref refinfo = 30 



[lns default] 

ip range = 192.168.1.2-192.168.1.254 

local ip = 192.168.1.1 

require authentication = yes 

refuse pap = yes 

pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd 

length bit = yes 

;ppp debug = yes 

;debug avp = yes 

;debug network = yes 

;debug state = yes 

;debug tunnel = yes 

 

Тут в ip range ми вказуєте пул адрес, які будуть видаватися клієнтам, що 

підключаються до вашого L2TP / IPsec VPN, а в local ip - локальний ip шлюзу з 

цієї підмережі, але не входить в пул (зазвичай перша адреса в підмережі).  

 

Створюємо файл /etc/ppp/options.xl2tpd і додаємо наступне вміст: 

require-mschap-v2 

ms-dns 8.8.8.8 

ms-dns 8.8.4.4 

auth 

mtu 1460 

mru 1460 

crtscts 

hide-password 

modem 

name l2tpd 

proxyarp 

lcp-echo-interval 30 



lcp-echo-failure 4 

 

Користувачів будемо додавати в файл / etc / ppp / chap-secrets: 

#username server  password  IP 

user1  l2tpd  password1  * 

user2  l2tpd  password2  * 

 

Відкриваємо стандартний файл /etc/sysctl.conf і додаємо в кінець файлу 

параметри для форвардинга пакетів і відключення ICP-редиректів: 

 

net.ipv4.ip_forward = 1 

net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 

net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 

net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0 

net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0 

net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0 

net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 

 

Відкриваємо стандартний файл /etc/rc.local і додаємо в кінець файлу перед 

рядком exit 0: 

 

for vpn in /proc/sys/net/ipv4/conf/*; do echo 0 &gt; $vpn/accept_redirects; echo 0 &gt; 

$vpn/send_redirects; done 

 

Далі дивимося назву мережевого інтерфейсу командою ifconfig. Якщо він 

починається на eth, то  додаємо правило iptables наступною командою: iptables -t 

nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 0.0.0.0 -o eth+ 

Якщо ні , то редагуемо команду під свій інтерфейс. 

Зберігаємо правила NAT в файл командою: iptables-save > /etc/iptables.conf. 

Відкриваємо файл / etc / network / interfaces і додаємо в кінець файлу рядок: 



pre-up /sbin/iptables-restore < /etc/iptables.conf. 

Таким чином, правила iptables будуть додаватися автоматично при 

перезавантаженні сервера. 

Тепер можна перезавантажити сервер для застосування всіх змін. Після 

цього  можемо виконати команду ipsec verify для перевірки коректності настройки 

IPsec. У мене ось такі результати: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Checking your system to see if IPsec got installed and started correctly: 

Version check and ipsec on-path                                 [OK] 

Linux Openswan U2.6.38/K3.13.0-144-generic (netkey) 

Checking for IPsec support in kernel                            [OK] 

 SAref kernel support                                           [N/A] 

 NETKEY:  Testing XFRM related proc values                      [OK] 

        [FAILED] 

  

  Please disable /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_redirects 

  or NETKEY will accept bogus ICMP redirects! 

  

        [OK] 

Checking that pluto is running                                  [OK] 

 Pluto listening for IKE on udp 500                             [OK] 

 Pluto listening for NAT-T on udp 4500                          [OK] 

Two or more interfaces found, checking IP forwarding            [FAILED] 

Checking NAT and MASQUERADEing                                  [OK] 

Checking for 'ip' command                                       [OK] 

Checking /bin/sh is not /bin/dash                               [WARNING] 

Checking for 'iptables' command                                 [OK] 

Opportunistic Encryption Support                                [DISABLED] 

 



На деякі попередження і помилки можна не звертати уваги. Тепер ми 

можемо спробувати підключитися до вашого L2TP / IPsec VPN використовуючи 

логін, пароль і загальний ключ, який вказували в конфігурації. 

Для підключення : 

Заходимо в Параметри-> Мережа та Інтернет. Зліва вибираємо вкладку 

"VPN". У вікні, натискаємо зверху "Додати VPN-підключення". Заповнюємо 

зазначені поля наступним чином: 

Постачальник послуг VPN: Windows (вбудовані) 

Назва з'єднання: на ваш вибір 

Ім'я або адреса сервера: адреса сервера (вказано в кабінеті) 

Тип VPN: L2TP / IPsec з попередніми ключем 

Загальний ключ: (вказано в кабінеті) 

Ім'я користувача: (вказано в кабінеті) 

Пароль: (вказано в кабінеті) 

 

Для IKEv2: 

Постачальник послуг VPN: Windows (вбудовані) 

Назва з'єднання: на ваш вибір 

Ім'я або адреса сервера: адреса сервера (вказано в кабінеті) 

Тип VPN: IKEv2 

Ім'я користувача: (вказано в кабінеті) 

Пароль: (вказано в кабінеті) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS MikroTik 

 

Йдемо в розділ IP -> Pool і додаємо пул ip адрес для vpn тунелю. 

 

Рис.  3.30. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Створюємо профіль для тунелю в PPP -> Profiles. 

 

Рис.  3.31. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

На інших вкладках налаштування дефолтні. Далі створюємо користувача в PPP -> 

Secrets. 



 

Рис.  3.32. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Тепер запускаємо l2tp сервер. Йдемо в PPP і тиснемо в кнопку L2TP Server. 

 

Рис.  3.33. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Встановлюємо налаштування для l2tp сервера. ipsec поки не включаємо. 

 

Рис. 3.34. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

VPN сервер налаштований. Тепер створимо для нього постійний інтерфейс, 

щоб на його основі створювати статичні маршрути.  

Йдемо в Interfaces і створюємо L2tp Server Binding. 



 

Рис. 3.35. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Останній крок. Створюємо статичний маршрут, за допомогою якого 

абоненти локальної мережі сервера зможуть підключатися до абонентом 

локальної мережі за віддаленим роутером через vpn.  

Йдемо в IP -> Routes і додаємо маршрут. 

 

Рис.  3.36. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Налаштовуємо ipsec. 

Для цього треба всього лише в властивості l2tp сервера вказати Use IPsec - 

yes і задати пароль. 



 

Рис.  3.37. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Всі необхідні настройки ipsec будуть створені автоматично. На користувача 

зробити те ж саме - включити ipsec шифрування і вказати пароль. 

 

Рис.  3.38. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Для того, щоб переконатися, що шифрування ipsec працює, можна зайти в 

розділ IP -> Ipsec -> Installed SAs і подивитися на лічильник зашифрованих 

пакетів. Якщо він зростає, значить все в порядку, трафік шифрується. 



 

Рис.  3.39. Налаштуваня L2TP на базі  Routes OS 

Після цього можливо проводити підключеня за дефолтною схемою. 

 

3.7 Налаштуваня OpenVPN на базі ОС Windows. 

 

Завантажуемо та встановлюемо актуальну версію OpenVPN, відповідну 

вашій операційній системі. Запускаемо інсталятор, переконуемося що на третьому 

кроці майстра установки обрані всі компоненти для установки. 

 

Рис.  3.40. OpenVPN 

Дозволяємо додавання віртуального мережевого адаптера TAP у відповідь 

на відповідний запит і чекаємо завершення установки (може зайняти кілька 

хвилин). 

Генерація ключів (PKI) центру сертифікації, сервера, клієнта; алгоритм Діффі-

Хеллмана. 



Переходимо в папку установки OpenVPN (за замовчуванням, C: \ Program Files \ 

OpenVPN) і створюємо каталог ssl. 

Після переходимо в папку C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa, 

створюємо файл vars.bat, відкриваємо його на редагування і приводимо до 

наступного вигляду: 

set "PATH=%PATH%;%ProgramFiles%\OpenVPN\bin" 

set HOME=%ProgramFiles%\OpenVPN\easy-rsa 

set KEY_CONFIG=openssl-1.0.0.cnf 

set KEY_DIR=keys 

set KEY_SIZE=2048 

set KEY_COUNTRY=UA 

set KEY_PROVINCE=Dnepr 

set KEY_CITY=Dnepr 

set KEY_ORG=Organization 

set KEY_EMAIL=master@meta.ua 

set KEY_CN=DMOSK 

set KEY_OU=DMOSK 

set KEY_NAME=server.domain.ru 

set PKCS11_MODULE_PATH=DMOSK 

set PKCS11_PIN=12345678 

 В каталозі easy-rsa вже є файл vars.bat.sample - можна перейменувати і 

використовувати його. 

 значення HOME не змінюємо, якщо залишили шлях установки програми за 

замовчуванням; KEY_DIR - каталог, куди будуть генеруватися сертифікати; 

KEY_CONFIG може бути різним - його краще подивитися у файлі vars.bat.sample 

або за назвою відповідного файлу в папці easy-rsa; KEY_NAME бажано, щоб 

відповідав повного імені VPN-сервера; інші опції можна заповнити довільно. 

Запускаємо командний рядок від імені адміністратора: 



 

Рис.  3.41. OpenVPN 

Переходимо в каталог easy-rsa: 

cd% ProgramFiles% \ OpenVPN \ easy-rsa 

Запускаємо vars.bat: 

vars.bat 

Чистимо каталоги від застарілої інформації: 

clean-all.bat 

Знову запускаємо vars.bat (після clean перевизначаються деякі змінні): 

vars.bat 

Тепер генеруємо послідовність центру сертифікації: 

build-ca.bat 

На всі запити натискаємо Enter. 

Запускаємо build-dh.bat (сертифікат з використанням алгоритму Діффі-Хеллмана): 

build-dh.bat 

Команда може виконуватися довго - це нормально. 

 Якщо процес зависне (5 хвилин), можна сформувати його вручну командою 

openssl dhparam -out dh2048.pem 2048. Після скопіювати отриманий сертифікат 

dh2048.pem в каталог keys. 

Генеруємо сертифікат для сервера: 

build-key-server.bat cert 

 Де cert - ім'я сертифіката; на всі запити натискаємо Enter. В кінці підтверджуємо 

два рази коректність інформації введенням y. 

Після переносимо вміст папки C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa \ keys 

в C: \ Program Files \ OpenVPN \ ssl. 

Налаштування сервера. 

Переходимо в папку C: \ Program Files \ OpenVPN \ config і створюємо файл 

server.ovpn. Відкриваємо його на редагування і приводимо до наступного вигляду: 



port 443 

proto udp 

dev tun 

dev-node "VPN Server" 

dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\dh2048.pem" 

ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\ca.crt" 

cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\cert.crt" 

key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\cert.key" 

server 172.16.10.0 255.255.255.0 

max-clients 32 

keepalive 10 120 

client-to-client 

comp-lzo 

persist-key 

persist-tun 

cipher DES-CBC 

status "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\status.log" 

log "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\openvpn.log" 

verb 4 

mute 20 

Де port - мережевий порт (443 дозволить уникнути проблем при використанні 

Інтернету в громадських місцях, але може бути будь-яким з вільних, наприклад 

1723, зайняті порти в Windows можна подивитися командою netstat -a); dev-node - 

назва мережевого інтерфейсу; server - підмережа, в якій працюватимуть як сам 

сервер, так і підключені до нього клієнти. 

 

Рис.  3.42. OpenVPN 



Тепер відкриваємо служби Windows і знаходимо «OpenVpnService». Відкриваємо 

її, налаштовуємо на автозапуск і включаємо: 

7  

Рис.  3.43. OpenVPN 

Раніше перейменований мережевий інтерфейс повинен включитися: 

. 

Рис.  3.44. OpenVPN 

Налаштування клієнта. 

На сервері генеруємо сертифікат для клієнта. Для цього спочатку чистимо файл 

index.txt в папці C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa \ keys. 

Потім запускаємо командний рядок від імені адміністратора: 

 

Рис. 3.45. OpenVPN 

Переходимо в каталог easy-rsa: 

cd% ProgramFiles% \ OpenVPN \ easy-rsa 

Запускаємо vars.bat: 

vars.bat 

І генеруємо сертифікат першого користувача: 

build-key.bat client1 

На всі запити наживаємо Enter, крім Common Name - в даному полі вводимо 

ім'я клієнта (в нашому випадку, просто client1). В кінці підтверджуємо введену 

інформацію - y. 



 На кожного клієнта потрібно згенерувати свій сертифікат, в іншому випадку, їм 

буде присвоюватися один і той же IP-адресу, що буде призводити до конфлікту. 

Вийде, щось на подобу: 

Country Name (2 letter code) [UA]: 

State or Province Name (full name) [Dnepr]: 

Locality Name (eg, city) [Dnepr]: 

Organization Name (eg, company) [Organization]: 

Organizational Unit Name (eg, section) [DMOSK]: 

Common Name (eg, your name or your server's hostname) [DMOSK]: client1 

Name [server.domain.ua]: 

Email Address [master@meta.ua]: 

Тепер з папки keys копіюємо файли client1.crt, client1.key, ca.crt і dh2048.pem і 

переносимо їх на клієнтський комп'ютер. 

На клієнті: Заходимо на офіційну сторінку завантаження openvpn і завантажуемо 

клієнта для Windows: 

 

Рис.  3.46. OpenVPN 

Запускаємо файл і встановлюємо програму, натискаючи «Далі». 

Переходимо в папку C: \ Program Files \ OpenVPN \ config. І копіюємо в неї 

сертифікати, які перенесли з сервера. 

Тепер відкриваємо блокнот від імені адміністратора і вставляємо наступні 

рядки: 

client 

resolv-retry infinite 

nobind 

remote 192.168.0.15 443 



proto udp 

dev tun 

comp-lzo 

ca ca.crt 

cert client1.crt 

key client1.key 

dh dh2048.pem 

float 

cipher DES-CBC 

keepalive 10 120 

persist-key 

persist-tun 

verb 0 

Де 192.168.0.15:443 - IP-адреса OpenVPN-сервера і порт, на якому він приймає 

запити.  

Зберігаємо файл з ім'ям config.ovpn в папці C: \ Program Files \ OpenVPN \ config. 

Запускаємо з робочого столу програму «OpenVPN GUI» від імені 

адміністратора (це важливо). 

Натискаємо правою кнопкою по з'явився в треї значку і вибираємо 

«Підключитися»: 

 

Рис.  3.47. OpenVPN 

Відбудеться підключення і значок змінить колір з сірого / жовтого на зелений. 

 

3.8  Налаштуваня OpenVPN на базі ОС Linux. 



Спочатку встановимо OpenVPN на наш сервер. OpenVPN доступний в 

стандартних репозиторіях Ubuntu, ми можемо використовувати apt для його 

установки.  

Також ми встановимо пакет easy-rsa, який дозволить нам налаштувати наш 

власний внутрішній центр сертифікації (certificate authority, CA) для використання 

з нашої VPN. 

Оновимо список пакетів сервера і встановимо необхідні пакети наступними 

командами: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install openvpn easy-rsa 

Необхідне програмне забезпечення встановлено і готове до налаштування. 

Крок 2. Створення директорії центру сертифікації 

OpenVPN це віртуальна приватна мережа, що використовує TLS / SSL. Це 

означає, що OpenVPN використовує сертифікати для шифрування трафіку між 

сервером і клієнтами. Для випуску довірених сертифікатів (trusted certificates) нам 

буде потрібно створити наш власний центр сертифікації. 

Для початку скопіюємо шаблонну директорію easy-rsa в нашу домашню 

директорію за допомогою команди make-cadir: 

make-cadir ~ / openvpn-ca 

Далі зайдемо в цю директорію для початку налаштування ЦС: 

cd ~ / openvpn-ca 

Крок 3. Налаштування змінних центру сертифікації 

Для настройки змінних нашого центру сертифікації нам необхідно відредагувати 

файл vars. Відкрийте цей файл у текстовому редакторі: 

nano vars 

Всередині файлу ви знайдете змінні, які можна відредагувати, і які задають 

параметри сертифікатів при їх створенні. Нам потрібно змінити лише кілька 

змінних. 



Перейдіть ближче до кінця файлу і знайдіть налаштування полів, які 

використовуються за замовчуванням при створенні сертифікатів. Вони повинні 

виглядати приблизно так: 

~ / Openvpn-ca / vars 

. . . 

export KEY_COUNTRY = "US" 

export KEY_PROVINCE = "CA" 

export KEY_CITY = "SanFrancisco" 

export KEY_ORG = "Fort-Funston" 

export KEY_EMAIL = "me@myhost.mydomain" 

export KEY_OU = "MyOrganizationalUnit" 

. . . 

Замініть значення 

~ / Openvpn-ca / vars 

. . . 

export KEY_COUNTRY = "US" 

export KEY_PROVINCE = "NY" 

export KEY_CITY = "New York City" 

export KEY_ORG = "DigitalOcean" 

export KEY_EMAIL = "admin@example.com" 

export KEY_OU = "Community" 

. . . 

Поки ми в цьому файлі, відредагуємо значення KEY_NAME трохи нижче, яке 

заповнює поле суб'єкта сертифікатів. Для простоти задамо йому назву server: 

~ / Openvpn-ca / vars 

export KEY_NAME = "server" 

Збережіть і закрийте файл. 

Крок 4. Створення центру сертифікації. 

Тепер ми можемо використовувати задані нами змінні і утиліти easy-rsa для 

створення центру сертифікації. 



Переконайтеся, що ви перебуваєте в директорії центру сертифікації і 

використовуйте команду source до файлу vars: 

cd ~ / openvpn-ca 

source vars 

Ми  бачимо наступне : NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on / home 

/ sammy / openvpn-ca / keys 

Переконаємося, що ми працюємо в "чистому середовищі" виконавши наступну 

команду: 

./clean-all 

Тепер ми можемо створити наш кореневої центр сертифікації командою: 

./build-ca 

Ця команда запустить процес створення ключа і сертифіката кореневого 

центру сертифікації. Оскільки ми задали всі змінні у файлі vars, всі необхідні 

значення будуть введені автоматично. Натискайте ENTER для підтвердження 

вибору: 

Generating a 2048 bit RSA private key 

.................................................. ........................................ +++ 

............................... +++ 

writing new private key to 'ca.key' 

----- 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', The field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [US]: 

State or Province Name (full name) [NY]: 

Locality Name (eg, city) [New York City]: 



Organization Name (eg, company) [DigitalOcean]: 

Organizational Unit Name (eg, section) [Community]: 

Common Name (eg, your name or your server's hostname) [DigitalOcean CA]: 

Name [server]: 

Email Address [admin@email.com]: 

Тепер у нас є центр сертифікації, який ми зможемо використовувати для 

створення всіх інших необхідних нам файлів. 

Крок 5. Створення сертифіката, ключа і файлів шифрування для сервера. 

Далі створимо сертифікат, пару ключів і деякі додаткові файли, які 

використовуються для здійснення шифрування, для нашого сервера. 

Почнемо зі створення сертифіката OpenVPN і ключів для сервера. Це можна 

зробити за допомогою такої команди: 

Увага: Якщо раніше ви вибрали ім'я, відмінне від server, вам доведеться 

трохи змінити деякі інструкції. Наприклад, при копіюванні створених файлів в 

директорію / etc / openvpn вам доведеться замінити імена на задані вами. Вам 

також доведеться змінити файл /etc/openvpn/server.conf для того, щоб він вказував 

на коректні .crt і .key файли. 

./build-key-server server. 

Результат знову буде містити значення за замовчуванням, передані цій 

команді (server), а також значення з файлу vars. 

Погодьтеся з усіма значеннями за замовчуванням, натискаючи ENTER. Не 

ставте challenge password. В кінці процесу два рази введіть y для підпису і 

підтвердження створення сертифіката: 

. . . 

Certificate is to be certified until May 1 17:51:16 2026 GMT (3650 days) 

Sign the certificate? [Y / n]: y 

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [Y / n] y 

Write out database with 1 new entries 

Data Base Updated 



Далі створимо залишилися файли. Ми можемо згенерувати сильні ключі 

протоколу Діффі-Хеллмана, використовувані при обміні ключами, командою: 

./build-dh 

Для завершення цієї команди може знадобитися кілька хвилин. 

Далі ми можемо згенерувати підпис HMAC для посилення здатності сервера 

перевіряти цілісність TSL: 

openvpn --genkey --secret keys / ta.key 

Крок 6. Створення сертифіката і пари ключів для клієнта. 

Далі ми можемо згенерувати сертифікат і пару ключів для клієнта. Взагалі це 

можна зробити і на клієнтській машині і потім підписати отриманий ключ 

центром сертифікації сервера, але в цій статті для простоти ми сгенерируем 

підписаний ключ на сервері. 

У цій статті ми створимо ключ і сертифікат тільки для одного клієнта. Якщо 

у вас кілька клієнтів, ви можете повторювати цей процес скільки завгодно разів. 

Просто кожен раз передавайте унікальне значення скрипту. 

Оскільки ми можемо повернутися до цього кроку пізніше, ми повторимо 

команду source для файлу vars. Ми будемо використовувати параметр client1 для 

створення першого сертифікату та ключа. 

Для створення файлів без пароля для полегшення автоматичних з'єднань 

використовуйте команду build-key: 

cd ~ / openvpn-ca 

source vars 

./build-key client1 

Для створення файлів, захищених паролем, використовуйте команду build-key-

pass: 

cd ~ / openvpn-ca 

source vars 

./build-key-pass client1 



В ході процесу створення файлів всі значення за замовчуванням будуть 

введені, ви можете натискати ENTER. Не ставте challenge password і введіть y на 

запити про підписи і підтвердження створення сертифіката. 

Крок 7. Налаштування сервісу OpenVPN 

Далі налаштуємо сервіс OpenVPN з використанням створених раніше файлів. 

Копіювання файлів в директорію OpenVPN 

Нам необхідно скопіювати потрібні нам файли в директорію / etc / openvpn. 

Спочатку скопіюємо створені нами файли. Вони знаходяться в директорії ~ 

/ openvpn-ca / keys, в якій вони і були створені. Нам потрібно створити сертифікат 

і ключ центру сертифікації, сертифікат і ключ сервера, підпис HMAC і файл 

Diffie-Hellman: 

cd ~ / openvpn-ca / keys 

sudo cp ca.crt ca.key server.crt server.key ta.key dh2048.pem / etc / openvpn 

Далі нам необхідно скопіювати і розпакувати файл-приклад конфігурації 

OpenVPN в конфігураційну директорію, ми будемо використовувати цей файл в 

якості бази для наших налаштувань: 

gunzip -c /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz | sudo tee 

/etc/openvpn/server.conf 

Налаштування конфігурації OpenVPN 

Тепер, коли наші файли знаходяться на своєму місці, займемося налаштуванням 

конфігураційного файлу сервера: 

sudo nano /etc/openvpn/server.conf 

Базова настройка 

Спочатку знайдемо секцію HMAC пошуком директиви tls-auth. Видаліть ";" 

для того, щоб розкоментувати рядок з tls-auth. Далі додайемо параметр key-

direction і встановлюемо його значення в "0": 

/etc/openvpn/server.conf 

tls-auth ta.key 0 # This file is secret 

key-direction 0 



Далі знайдемо секцію шифрування, нас цікавлять закоментовані рядки 

cipher. Шифр AES-128-CBC забезпечує хороший рівень шифрування і широко 

підтримується іншими програмними продуктами. Видаліть ";" для 

раскомментірованія рядки AES-128-CBC: 

/etc/openvpn/server.conf 

cipher AES-128-CBC 

Під цим рядком додаемо рядок auth і вибераемо алгоритм HMAC. Хорошим 

вибором буде SHA256: 

/etc/openvpn/server.conf 

auth SHA256 

Нарешті, знаходимо налаштування user і group і видаляемо ";" для 

раскомментірованія цих рядків: 

/etc/openvpn/server.conf 

user nobody 

group nogroup 

Зроблені нами настройки створюють VPN з'єднання між двома машинами, 

але вони не змушують ці машини використовувати VPN з'єднання. Якщо ви 

хочете використовувати VPN з'єднання для всього свого трафіку, вам необхідно 

проштовхнути (push) настройки DNS на клієнтські машини. 

Для цього вам необхідно розкоментувати кілька директив. Знайдіть секцію 

redirect-gateway і видаліть ";" з початку рядка для расскоментірованія redirect-

gateway: 

/etc/openvpn/server.conf 

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

Трохи нижче знаходиться секція dhcp-option. Видаліть ";" для обох рядків: 

/etc/openvpn/server.conf 

push "dhcp-option DNS 208.67.222.222" 

push "dhcp-option DNS 208.67.220.220" 

Це дозволить клієнтам конфігурувати свої настройки DNS для використання VPN 

з'єднання в якості основного. 



Налаштування порту і протоколу. 

За замовчуванням OpenVPN використовує порт 1194 і протокол UDP для 

з'єднання з клієнтами. Якщо нам необхідно змінити порт через будь-яких 

обмежень для наших клієнтів, ми можемо зробити це змінивши налаштування 

port. 

/etc/openvpn/server.conf 

# Optional! 

port 443 

Використовуваний протокол може мати обмеження по номеру порту. В 

цьому випадку змініть proto з UDP на TCP: 

/etc/openvpn/server.conf 

# Optional! 

proto tcp 

Якщо у нас немає явної необхідності використовувати інший порт, краще 

залишити обидві ці настройки зі значеннями за замовчуванням. 

Відкриття порту OpenVPN і застосування змін. 

Далі налаштуємо сам файрвол для дозволу трафіку в OpenVPN. 

Якщо мы не змінювали порт і протокол в файлі /etc/openvpn/server.conf, вам 

необхідно дозволити трафік UDP для порту 1194(або на іншому порту).  

Також  додамо порт SSH на випадок підключення. 

sudo ufw allow 1194 / udp або інший порт 

sudo ufw allow OpenSSH 

Тепер деактивувавши і активуємо UFW для застосування внесених змін: 

sudo ufw disable 

sudo ufw enable 

Тепер наш сервер налаштований для обробки трафіку OpenVPN. 

Крок 9. Включення сервісу OpenVPN 

Ми готові включити сервіс OpenVPN на нашому сервері. Ми можемо зробити це 

за допомогою systemd. 



Нам необхідно запустити сервер OpenVPN вказавши ім'я нашого файлу 

конфігурації в якості змінної після імені файлу systemd. Файл конфігурації для 

нашого сервера називається /etc/openvpn/server.conf, тому ми додамо @server в 

кінець імені файлу при його виклику: 

sudo systemctl start openvpn @ server 

Переконаємося, що сервіс успішно запущений командою: 

sudo systemctl status openvpn @ server 

Якщо все вийшло, результат повинен виглядати приблизно так: 

результат 

 openvpn@server.service - OpenVPN connection to server 

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn@.service; disabled; vendor preset: 

enabled) 

   Active: active (running) since Tue 2019-10-03 15:30:05 EDT; 47s ago 

     Docs: man: openvpn (8) 

           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn23ManPage 

           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO 

  Process: 5852 ExecStart = / usr / sbin / openvpn --daemon ovpn-% i --status 

/run/openvpn/%i.status 10 --cd / etc / openvpn --script-security 2 --config / etc / 

openvpn /% i.conf --writepid /run/openvpn/%i.pid (code = exited, sta 

 Main PID: 5856 (openvpn) 

    Tasks: 1 (limit: 512) 

   CGroup: /system.slice/system-openvpn.slice/openvpn@server.service 

           └─5856 / usr / sbin / openvpn --daemon ovpn-server --status 

/run/openvpn/server.status 10 --cd / etc / openvpn --script-security 2 --config / etc / 

openvpn / server. conf --writepid /run/openvpn/server.pid 

Мі також можемо перевірити доступність інтерфейсу OpenVPN tun0 наступною 

командою: 

ip addr show tun0 

Ми побачимо конфігурацію інтерфейсу: 

результат 



4: tun0: <POINTOPOINT, MULTICAST, NOARP, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc 

noqueue state UNKNOWN group default qlen 100 

    link / none 

    inet 10.8.0.1 peer 10.8.0.2/32 scope global tun0 

       valid_lft forever preferred_lft forever 

Якщо все в порядку, настроюемо сервіс на автоматичне включення при 

завантаженні сервера: 

sudo systemctl enable openvpn @ server 

Крок 10. Створення інфраструктури настройки клієнтів 

Далі налаштуємо систему для простого створення файлів конфігурації для 

клієнтів. 

Створення структури директорій конфігурації клієнтів 

В домашній директорії створіть структуру директорій для зберігання файлів: 

mkdir -p ~ / client-configs / files 

Оскільки наші файли конфігурації будуть містити клієнтські ключі, ми повинні 

налаштувати права доступу для створених директорій: 

chmod 700 ~ / client-configs / files 

Створення базової конфігурації 

Далі скопіюємо конфігурацію-приклад в нашу директорію для використання в 

якості нашої базовій конфігурації: 

cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf ~ / client-configs / 

base.conf 

Відкриваемо цей файл у текстовому редакторі: 

nano ~ / client-configs / base.conf 

Зробимо кілька змін в цьому файлі. 

Спочатку знайдемо директиву remote. Ця директива повідомляє клієнту 

адресу нашого сервера OpenVPN. Це повинен бути публічний IP адреса нашого 

сервера OpenVPN. Якщо мі змінили порт, який слухає сервер OpenVPN, змінюемо 

порт за замовчуванням 1194 на інше значення: 

~ / Client-configs / base.conf 



. . . 

# The hostname / IP and port of the server. 

# You can have multiple remote entries 

# To load balance between the servers. 

remote server_IP_address 1194 

. . . 

Переконуемося, що протокол збігається з настройками сервера: 

~ / Client-configs / base.conf 

proto udp 

Далі розкоментуемо директиви user і group видаляючи ";": 

~ / Client-configs / base.conf 

# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only) 

user nobody 

group nogroup 

Знаходимо директиви ca, cert і key. Закоментуемо ці директиви, так як ми будемо 

додавати сертифікати і ключі в самому файлі: 

~ / Client-configs / base.conf 

# SSL / TLS parms. 

# See the server config file for more 

# Description. It's best to use 

# A separate .crt / .key file pair 

# For each client. A single ca 

# File can be used for all clients. 

#ca ca.crt 

#cert client.crt 

#key client.key 

Додаемо налаштування cipher і auth згідно із заданими у файлі 

/etc/openvpn/server.conf: 

~ / Client-configs / base.conf 

cipher AES-128-CBC 



auth SHA256 

Далі додаемо директиву key-direction в будь-яке місце в файлі. Вона повинна мати 

значення "1" для коректної роботи сервера: 

~ / Client-configs / base.conf 

key-direction 1 

Нарешті, додаемо кілька закоментувавши рядків. Ми можемо додати ці 

рядки в кожен файл конфігурації, але вони будуть включені тільки для клієнтів на 

Linux, які використовують файл / etc / openvpn / update-resolv-conf. Цей скрипт 

використовує утиліту resolvconf для оновлення інформації DNS на клієнтах Linux. 

~ / Client-configs / base.conf 

# Script-security 2 

# Up / etc / openvpn / update-resolv-conf 

# Down / etc / openvpn / update-resolv-conf 

Якщо ваш клієнт працює на Linux і використовує файл / etc / openvpn / 

update-resolv-conf, ми повинні розкоментувати ці рядки в створеному 

клієнтському файлі конфігурації OpenVPN. 

Зберінаемо і закриваемо файл. 

Створення скрипта генерації файлів конфігурації 

Тепер створюемо простий скрипт для генерації файлів конфігурації з 

релевантними сертифікатами, ключами і файлами шифрування. Він буде 

поміщати згенеровані файлу конфігурації в директорію ~ / client-configs / files 

Створимо і відкриемо файл make_config.sh всередині директорії ~ / client-

configs: 

nano ~ / client-configs / make_config.sh 

Вставляемо наступний текст в цей файл: 

~ / Client-configs / make_config.sh 

#! / Bin / bash 

# First argument: Client identifier 

KEY_DIR = ~ / openvpn-ca / keys 

OUTPUT_DIR = ~ / client-configs / files 



BASE_CONFIG = ~ / client-configs / base.conf 

cat $ {BASE_CONFIG} \ 

    <(Echo -e '<ca>') \ 

    $ {KEY_DIR} /ca.crt \ 

    <(Echo -e '</ ca> \ n <cert>') \ 

    $ {KEY_DIR} / $ {1} .crt \ 

    <(Echo -e '</ cert> \ n <key>') \ 

    $ {KEY_DIR} / $ {1} .key \ 

    <(Echo -e '</ key> \ n <tls-auth>') \ 

    $ {KEY_DIR} /ta.key \ 

    <(Echo -e '</ tls-auth>') \ 

    > $ {OUTPUT_DIR} / $ {1} .ovpn 

Зберігаемо та  закриваемо файл. 

Зробимо його виконуваним командою: 

chmod 700 ~ / client-configs / make_config.sh 

 

Крок 11. Генерація конфігурацій клієнтів 

Тепер ми можемо легко згенерувати файли конфігурації клієнтів. 

Ми можете згенерувати конфігурацію для цих файлів перейшовши в директорію ~ 

/ client-configs і використовуючи тільки що створений нами скрипт: 

cd ~ / client-configs 

./make_config.sh client1 

Якщо все пройшло успішно, ми повинні отримати файл client1.ovpn в директорії ~ 

/ client-configs / files: 

ls ~ / client-configs / files 

результат 

client1.ovpn 

Доставка конфігурацій клієнтам 

Тепер ми повинні перемістити файл конфігурації на клієнтський пристрій. 

Наприклад, на комп'ютер або смартфон. 



Спосіб доставки файлу залежить від операційної системи вашого пристрою 

і програмного забезпечення, яке ви захочете використовувати для переміщення 

файлу. Я рекомендую передавати файл по захищеному з'єднанню, наприклад, з 

використанням SFTP або SCP. 

Нижче наводимо приклад передачі файлу client1.ovpn з використанням 

SFTP. Наступну команду можна використовувати на вашому локальному 

комп'ютері під керуванням Mac OS або Linux. Вона переміщує файл .ovpn в вашу 

домашню директорію: 

sftp sammy @ openvpn_server_ip: client-configs / files / client1.ovpn ~ / 

Назва з'єднання OpenVPN залежить від того, як ви називали свій .ovpn файл. 

У нашому прикладі це буде client1.ovpn. 

Процес підключення такий самий як і у прошлому разі. 

 

3.9. Налаштуваня  OpenVPN на базі Routes OS, маршутизарота 

MikroTik. 

 

У налаштуванні openvpn сервера на mikrotik немає нічого складного, крім 

нюансу з сертифікатами. Тому, хто з ними ніколи не працював, може здатися все 

занадто заморочений. До того ж в самому мікротіке немає ніяких засобів для 

створення сертифікатів сервера і клієнта. Необхідно використовувати сторонні 

утиліти. Я буду використовувати для генерації машину на базі ОС Windows.  

Виконуємо інсталювання від імені адміністратора і вказуємо в процесі компонент 

під назвою EasyRSA 2 Certificate Management Scripts. 

 



Рис.  3.48. OpenVPN на базі Routes OS 

Йдемо в директорію C: \ Program Files \ OpenVPN. Переносимо звідти папку 

easy-rsa куди-небудь в інше місце, щоб не доводилося постійно спотикатися об 

UAC, який не дасть спокійно працювати в Program files. Я переніс в D: \ tmp \ 

easy-rsa. Перейменовуємо файл vars.bat.sample в vars.bat. Відкриваємо його на 

редагування і наводимо приблизно до наступного вигляду. 

 

Рис.  3.49. OpenVPN на базі Routes OS 

Створюємо в директорії папку keys. Далі запускаємо командний рядок від 

адміністратора і рухаємось у вказану директорію D: \ tmp \ easy-rsa. 

 

Рис.  3.50. OpenVPN на базі Routes OS 

Далі в командному рядку пишемо vars і тиснемо enter. Цим ми завантажимо 

змінні з файлу vars.bat, потім вводимо clean-all. Далі генеруємо Root CA 

командою - build-ca. 



 

Рис.  3.51. OpenVPN на базі Routes OS 

Відповідаємо на запитання та завершуємо створення кореневого 

сертифіката. Він з'явиться в папці D: \ tmp \ easy-rsa \ keys. Далі створюємо 

сертифікат openvpn сервера командою - build-key-server ім'я_сервера. 

 

Рис.  3.52. OpenVPN на базі Routes OS 

Тепер сгенеруем сертифікат для клієнта. У мене тільки один клієнт у 

вигляді віддаленого мікротіка. Використовуємо команду build-key 

імя_сертіфіката. 



 

Рис.  3.53. OpenVPN на базі Routes OS 

Зі створенням сертифікатів закінчили. Вони у нас все лежать в директорії 

keys. На мікротік, який буде виступати в якості openvpn сервера, потрібно 

передати файли: 

 

ca.crt 

ovpnserver.crt 

ovpnserver.key 

 

Рис.  3.54. OpenVPN на базі Routes OS 



Імпортуємо сертифікати з доданих файлів. Йдемо в System -> Certificates і 

імпортуємо спочатку ca.crt, потім ovpnserver.crt і ovpnserver.key. 

 

Рис. 3.55. OpenVPN на базі Routes OS 

Має вийти приблизно так. Тепер приступаємо до налаштування openvpn 

сервера в mikrotik. Створимо для нього окремий профіль в PPP -> Profiles. 

 

Рис.  3.56. OpenVPN на базі Routes OS 

Всі налаштування дефолтні. Як локального і віддаленого адреси 

використовую Ip Pool, який створив на самому початку настройки l2tp. Додамо 

віддаленого користувача для openvpn в PPP -> Secrets. 



 

Рис.  3.57. OpenVPN на базі Routes OS 

Йдемо в розділ PPP і тиснемо OVPN Server. Вказуємо налаштування і 

завантажений ca сертифікат. 

 

Рис.  3.58. OpenVPN на базі Routes OS 

Далі додаємо по аналогії з іншими vpn серверами OVPN Server Binding і 

статичні маршрути. 



 

Рис.  3.59. OpenVPN на базі Routes OS 

 

Рис.  3.60. OpenVPN на базі Routes OS 

На цьому налаштування openvpn server в мікротік завершена. По дефолту 

буде використовуватися протокол шифрування BF-128-CBC. Його можна 

поміняти від властивості клієнта. 

 



Для роботи зазначеної настройки openvpn сервера необхідно відкрити 

вхідний tcp порт 1194 на фаєрволі. Тепер налаштуємо openvpn клієнт і 

протестуємо швидкість з'єднання через vpn на основі openvpn. 

Для налаштування openvpn client на mikrotik, туди потрібна передати 

сертифікати, згенеровані на попередньому кроці. Саме ось ці файли: 

m-remote.crt 

m-remote.key 

 

Рис.  3.61. OpenVPN на базі Routes OS 

Імпортуємо, як і на сервері сертифікат з цих файлів. Звертаю увагу, що 

повинні бути символи KT напроти імені сертифіката. 

 

Рис.  3.62. OpenVPN на базі Routes OS 

Тепер налаштовує openvpn клієнта. Йдемо в PPP і додаємо OVPN Client. 

 



Рис.  3.61. OpenVPN на базі Routes OS 

Додаємо статичний маршрут для доступу до ресурсів віддаленої мережі за 

openvpn сервером. 

 

Рис.  3.64. OpenVPN на базі Routes OS 

Все готово. Можна підключатися і тестувати швидкість vpn з'єднання через 

openvpn. 

 

3.10  Методи отримання несанкціонованого доступу до VPN. 

 

Залежно від мети використання VPN, можна виділити наступні основні загрози. 

Man-in-the-middle (MITM) - «шпигун посередині» . Це атака на VPN, при 

якій Зловмисник вклинюється в канал шифрування між відправником і 

отримувачем, створюючи два ОКРЕМИХ шифрованих з'єднання. Зазвичай така 

атака здійснюється в момент обміну ключами шифрування: Зловмисник 

перехоплює їх і нав'язує обом спілкується сторонам свої ключі. При використанні 

SSL і сертифікатів йому досить вбудуватися в ланцюжок. 

 

Рис. 3.65. Несанкційований доступ до VPN 



Man-in-the-browser (MITB) - «шпигун в браузері». Це варіант атаки MITM, 

при якому перехоплення шифрованого з'єднання відбувається в браузері 

відправника або одержувача. Строго кажучи, інформація перехоплюється ще до 

шифрування за допомогою шкідливих компонент, написаних на JavaScript ,. NET 

або іншими мовами, з використанням яких створюються модулі розширення для 

браузерів. Ця атака характерна в основному для VPN, яку організує за допомогою 

браузера, і браузерного модуля Tor. 

У разі мережевих VPN браузер може бути використаний для розкриття 

анонімного джерела. Наприклад, в багато браузери вбудовується підтримка 

WebRTC, яка дозволяє провести відеоконференцію безпосередньо в Web-

інтерфейсі. Однак, якщо сторінка з конфігурацією WebRTC завантажується з 

сервера, то саме взаємодія між клієнтами виконується безпосередньо. В результаті 

з'являється можливість розкриття анонімності шляхом звернення через анонімне 

з'єднання до потрібного абонента і нав'язування йому спілкування безпосередньо. 

Звичайно, сам WebRTC передбачає механізми шифрування і захисту від 

прослуховування, але реальний IP-адресу вже буде ідентифікований. Аналогічним 

способом зловмисник може розкрити анонімність за допомогою DNS, наприклад, 

підставивши на сайт, захищений за допомогою Tor, посилання на власний 

відкритий Web-ресурс. 

Захиститися від MITB можна за допомогою контролю середовища 

виконання модулів браузера - наприклад, за допомогою антивірусу. Деякі 

антивіруси дозволяють перевіряти сценарії, написані на JavaScript і інших 

браузерних мовами, на шкідливість, так що не варто ними нехтувати. А деякі 

рішення для організації  VPN здатні здійснювати перевірку на наявність шпигуна 

в браузері, тому в першу чергу слід впроваджувати саме їх. Крім того, 

рекомендується упевнитися, що в браузері немає підозрілих модулів. Якщо буде 

виявлено, необхідно з'ясувати, для чого вони встановлені, і позбутися від 

непотрібних. 

Identity Theft - крадіжка особистості. В організаціях, де VPN 

використовується для захисту доступу до корпоративних ресурсів, у зловмисників 



з'являється можливість проникнення всередину мережі за допомогою 

аутентификационной інформації легальних користувачів. Її можна отримати 

шляхом перехоплення паролів в результаті атаки MITM або MITB. 

Підключившись зі шлюзом корпоративної і створивши захищене з'єднання, 

зловмисник може діяти від імені співробітника компанії і отримати розширені 

повноваження і доступ до внутрішньої структурі мережі, яка не завжди 

сегментована і додатково укріплена. 

Фактично таке використання VPN дозволяє проникнути крізь захищений 

периметр компанії. Саме тому і говорять про розмивання захисного периметра: 

частина віддалених пристроїв знаходиться на непідконтрольною адміністратору 

території, і що з ними відбувається - невідомо. Щоб уникнути компрометації 

потрібні механізми, які дозволяли б здійснювати сувору аутентифікацію 

користувачів незалежно від того, які пристрої вони вибирають для роботи. 

Зокрема, для вирішення цього завдання пропонуються спеціальні апаратні 

ідентифікатори. Крім того, необхідно здійснювати контроль за діями віддалених 

користувачів для виявлення аномального поведінки. Деякі рішення навіть 

передбачають жорстку прив'язку клієнтів VPN до певного обладнання і не дають 

підключатися з сторонніх пристроїв. Нарешті, не варто забувати і про 

сегментацію корпоративної мережі, передбачивши додаткові перевірки при спробі 

доступу до закритої інформації. 

Звичайно, завжди можлива атака на криптографічні VPN за допомогою 

методів криптоаналізу - аж до заморожування пам'яті мобільних пристроїв за 

допомогою низьких температур з метою крадіжки ключа шифрування. 

 Однак сучасні алгоритми і протоколи шифрування настільки складні, що 

застосування методів криптоаналізу для їх злому вимагає високої кваліфікації, не 

завжди дозволяє досягти потрібного результату і обходиться дуже дорого. 

Можливо, в повній моделі загроз їх треба розглядати і враховувати, але на 

практиці з цим стикаються рідко - в основному в разі атак на VPN з боку 

спецслужб. Приватним особам та навіть невеликим компаніям захиститися від 

подібних атак важко, тому слід ставитися до них як до форс-мажору. Зазвичай 



контроль за виправленням помилок в протоколах і алгоритмах здійснюють самі 

виробники засобів VPN, тому рекомендується своєчасно встановлювати 

оновлення відповідних продуктів і бібліотек, а також продовжувати контакти на 

технічну підтримку. 

Атаки на криптографічні ключі 

Вищеописані атаки на використовувані в даний час алгоритми практично безсилі, 

що змушує зловмисників перевіряти всі можливі ключі шифрування (атака 

повним перебором). Тому принципово важливим є вибір алгоритму з достатньою 

довжиною ключа. У табл. 1 наведено порівняльний аналіз часу і коштів, що 

витрачаються різними класами зловмисників при повному переборі 

криптографічних ключів, використовуваних в симетричних алгоритмах (DES, 

AES, ГОСТ 28147-89 і т.д.). З цієї таблиці випливає, що вітчизняний алгоритм 

ГОСТ 28147-89 з довжиною ключа 256 біт не може бути зламаний в доступному 

для огляду майбутньому, а зарубіжні засоби, що підпадають під експортні 

обмеження США, ламаються відносно легко. 

Асиметричні алгоритми використовують ключі більшої довжини, так як 

атака повним перебором на симетричні алгоритми вимагає великих затрат часу, 

ніж аналогічна атака на криптографію з відкритим ключем. У табл. 2 наведено 

відповідність довжин ключів в симетричних і асиметричних алгоритмах для 

забезпечення порівнянного рівня безпеки зашифрованих даних. 

Зрозуміло, довжина ключа залежить від того, як довго повинна зберігатися в 

таємниці, що захищається,. Якщо мова йде про персональні дані або ноу-хау і 

бізнес-проектах, термін життя яких може становити десятиліття, то і довжина 

ключа (при сучасному рівні розвитку обчислювальної техніки) для їх захисту 

повинна бути великою (не менше 128 біт). Якщо ж мова йде про захист 

оперативної інформації, наприклад про котируваннях акцій або військових 

відомостях тактичного плану, то з урахуванням того, що така інформація втрачає 

свою актуальність вже через кілька годин і навіть хвилин, довжина ключа може 

бути і не настільки великий. Уявіть, що криптоаналитики противника тільки через 

10 хвилин дешифрували повідомлення про запуск балістичної ракети, яка досягає 



заданої точки через 8 хвилин. Актуальність такої інформації практично дорівнює 

нулю. 

Для алгоритмів, заснованих на відкритих ключах, наприклад RSA, існує ряд 

математичних проблем, які не завжди враховуються при побудові криптосистеми. 

До них можна віднести вибір початкових значень, на основі яких створюються 

ключі. Є певні числа, що дозволяють дуже швидко вирахувати секретний ключ. У 

той же час правильний вибір початкових значень дозволяє гарантувати 

неможливість «лобове» атаки протягом кількох сотень років при сучасному 

розвитку обчислювальної техніки. Аналогічні проблеми існують і в симетричній 

криптографії. 

Атаки на операційні системи 

Нерідко VPN реалізується чисто програмними засобами (наприклад, в Windows 

2000), і програмне забезпечення VPN є надбудовою над операційною системою, 

що часто використовується зловмисниками. Тому, незалежно від надійності і 

захищеності ПО VPN, уразливості операційної системи можуть звести нанівець 

всі захисні механізми VPN. Це особливо важливо для продукції компанії 

Microsoft, яка не відрізняється продуманістю з точки зору захисту: не було тижня, 

щоб не знайшли чергову діра в операційних системах Windows NT, Windows 

2000, а з недавнього часу - Windows XP. 

 

Атаки на користувачів 

Не варто забувати, що кінцевий користувач також є елементом VPN і також 

піддається атакам, нарівні з усіма іншими елементами. Користувач може передати 

дискету з секретними ключами, а може втратити таку дискету або інший носій 

секретних ключів і не повідомляти про втрату до того моменту, поки ця дискета 

не знадобиться знову. 

У деяких системах користувач може сам створювати собі ключі для 

шифрування. Генерація ключа грунтується на паролі, які вибираються самим 

користувачем. Як відомо, фантазія у виборі таких паролів у користувача небагата. 



Тому вибираються легко запам'ятовуються слова або фрази, які настільки ж легко 

вгадуються зловмисниками. 

 

3.11. Перевірка забезпечення захисту інформації  

 

Перевірити, чи використовується в клієнті шифрування передачі даних, можливо 

за допомогою різних програм-сніфера, які дозволяють перехопити трафік. Якщо 

шифрування не застосовувалося - в перехоплених даних можна знайти файли 

конфігурації і ключі. У свою чергу, при включеному шифруванні - отриманий 

зашифрований трафік покаже випадковий набір даних без вказівки на вміст. 

Процес перевірки: 

· Завантажити та встановити на свій комп'ютер безкоштовне програмне 

забезпечення, наприклад Wireshark. 

· Відкрийте Wireshark і натисніть на Захоплення. 

· Тепер натисніть на Опції. Меню відрізняється від того, що і в попередньому. 

· Натисніть на Ethernet, за яким ви можете переглянути IP-адреса вашого роутера 

або звичайний IP-адреса, якщо ви перебуваєте за роутером. 

· Натисніть на кнопку «Пуск», а потім перезавантажте веб-сторінку на 

комп'ютері. 

· Натисніть на кнопку закриття у верхній частині кнопки «Захоплення з Ethernet», 

щоб уникнути довгого списку результатів захоплення. 

· У списку ви побачите Протоколи, які мають різні результати протоколу, такі як 

DNS, TCP, HTTPS і т. Д. 

 

Рис.  3.66. Перевірка трафіку 



Щоб перевірити продуктивність вашого VPN, вам потрібно знову виконати 

попередній процес, включивши VPN-з'єднання. 

· Перевірте протоколи після проведення процесу захоплення. Всі протоколи 

повинні бути «UDP» для ефективної роботи VPN. Після натискання на Captures 

весь відображається контент буде нечитабельним. 

· Натискайте на різні рядки, і ви побачите кілька популярних слів, як показано 

нижче, це відбувається, коли ваше VPN-з'єднання не зашифровано. 

 

Рис.  3.67. Перевірка трафіку 

Якщо дані доступні для читання, як показано на малюнку нижче, то ваш 

VPN не зашифровані. 

 

Рис.  3.68. Перевірка трафіку 

1. Тест DNS: 

Щоб виконати перевірку на витік DNS, необхідно відвідати веб-сайт DNS Leak 

Test, який підтвердить вашу проблему витоку DNS протягом короткого проміжку 



часу. Рекомендується аналізувати без розширення можливостей VPN-

підключення і записувати дані про місцезнаходження і IP-адреса. 

Тепер ви можете включити VPN-з'єднання, щоб провести тест знову. 

Результати тесту повинні показувати підроблений IP-адреса, який вам надає 

постачальник VPN, а також ваше місце розташування змінюється в залежності від 

підключеного сервера VPN. 

Проте, якщо ваші попередні дані схожі на дані з підключеним VPN, то DNS 

пропускає ваш IP-адресу і дані трафіку. 

2. Перевірка IP-адреси P2P Torrent: 

Люди вибирають VPN-з'єднання з різних причин, але основною причиною є 

торрент P2P. Необхідно провести тестування IP-адреси через торрент-сервер P2P, 

щоб перевірити, захищена ваша анонімність. Для торрент-тесту IP-адреси тест 

ipleak є найбільш підходящим додатком, яке забезпечує швидкі і ефективні 

результати. По-перше, вам потрібно завантажити тестовий торрент-файл на P2P-

клієнта. Після завершення завантаження відкрийте його і перевірте відомості про 

що міститься в ньому IP-адресу. Якщо він показує ваш реальний IP-адресу і DNS, 

то через VPN-з'єднання відбувається витік даних та іншої інформації. 

3. Перевірка IP-адреси: 

Тепер ви також можете перевірити свій IP-адресу, відвідавши 

whatismyipaddress.com. Після відвідин цього сайту, якщо ви виявите ту ж 

інформацію про ваше місцезнаходження та IP-адресу, яка вказана в VPN-

з'єднанні, тоді ваша VPN-мережу містить перешкоди і проблеми. 

Ви можете провести розширений тест IP-адреси на IP Leak Test. Ця 

програма перевірить ваш VPN-сервіс на Java і Flash і повідомить вам чи захищені 

вони або мають витік інформації. 

Істотна і недавно виявлена помилка, про яку мало хто знає, пов'язана з 

помилковим шифруванням VPN. Дефект VPN-шифрування не тільки робить VPN-

з'єднання слабким, але і знижує безпеку користувача. Дистанційні сайти можуть 

використовувати параметри браузера WebRTC, вбудованих в більшість з 

ніх.Уязвімость WebRTC - проблема, пов'язана з мережею. Однак вона може 



вплинути на додатки, які можуть відображати веб-сторінки, а зловмисники, такі 

як хакери, державні органи, інтернет-провайдери та інші, можуть відстежувати 

ваші дані і історію перегляду веб-сторінок. 

У цій ситуації дуже важливо перевірити своє VPN-з'єднання, а також вжити 

заходів щодо забезпечення конфіденційності, щоб запобігти будь-які бар'єри для 

використання улюблених сервісів, таких як Netflix, BitTorrent або будь-якого 

іншого стрімінгового сервісу.  

 

 

Висновок до розділу 3 

Проведено дослідження щодо найкращого методу налаштування VPN з 

використаням різного роду операційних систем  таких як Windows та linux та 

обладнання від різних вендорів з використанням вільної прошивки на базі Open – 

WRT. 

 Під час дослідження визначено найкраше сполучення протоколу та типу 

реалізації захисту данних за допомогою перевірки трафіку на різних ресурсах , та 

програмного забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

 

 

В магістерьскій роботі проведено дослідження щодо технології VPN, яка 

використовується для шифрування трафіку та забезпечення захисту інформації. 

Проаналізовано усі сучастні типи підключення , методи налаштування, та 

реалізації в цілому, як на різному обладнані та операційних системах, так і   на 

готовому обладнані різних вендорів. 

Під час роботи  визначено, що наліпшим варіантом є використання 

протоколу OpenVPN через його надійність, простоту налаштування та великий 

набір конфігурацій які можно використовувати у будьякій реалізації підключення. 

Встановлено можливі вектори атак, а також процеси та результати 

перевірки забезпечення захисту данних з використанням VPN 
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